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 يتسع ا 1 وول نت انس
 ماها ملبلاب ِيلاضعلا ماج

 و م سو
 ولاول دراهم ىف الا يمهرلا تاضار عارض عفر

 مايقلا_ىرم هيف ريتعلا ايو «رلّولا_تكدكزب لافتعيالا لوح ٌباذك لع
 0 ا 111110

 و

 5 مت 2

 داثيت لاو وعلا كرت عن
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 2 / ب هلاريع نيزيرعل 9 ًاقباب ماتا

 م١52١ ةنب ف رتللا ةّيروعَسلا ِةّبرَمل ةكمل وقم

 و

 فيرشلا لول اءدع لوصن
 «« راتيٌرلاو كيل ]سبب اسما ةيوبنلا ريا

 ىاشلإ يوت سر ظذاحت

 م
 ناتيئ-توريب

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف
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 ةمدقملا

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 تنك امو «يوبنلا دلوملاب لافتحالا مكح نع مالكلا رْثَك دقف :دعب اَمأ
 ءالقعلا نهذو ينهذ لغش ام َّنأل كلذو ءعوضوملا اذه يف ًائيش بتكأ نأ ّدوأ
 اهنع مالكلا راص يتلا ةيبناجلا ةيضقلا هذه نم ربكأ وه «مويلا نيملسملا نم

 لَم ىتح «ماع لك يف رشنُّتو مسوم لك يف ْأَرْقُت يتلا ةيلؤححلاب نوكي ام هبشأ
 اوفرعي نأ ناوخإلا نم ريثك بحأ امل نكل «مالكلا اذه لثم عامس سانلا

 ءملعلا متك نم كلذ نوكي نأ نم ًافوخو «لاجملا اذه يف صوصخلاب ييأر
 . .عوضوملا اذه نع ةباتكلا يف ةكراشملا ىلع تمدقأ

 نيدايملا يف ًاصوصخو «ةيفالخلا لئاسملا ةراثإ بحت ام اننأ :وه قحلاو

 لاحلا ئضتقا اذإ الإ «كلذ نع ئهنن لب ٠ ءاهب مهل نأش ال نم نيبو ةماعلا

 ريثي نم ىلع ّدرلا وأ ,لاكشإ ٌلَح وأ «ِةَهْبُش عفد وأ لاوس ةباجإل اهيف ضْوََحْلا
 متنأ :لوقيو عضاوملا هذه يف مالكلا انيلع ركني هارتف ةماعلا ىلع ُسّبْلُيَو كلذ

 وأ ىسنيو .لئاسملا هذه يف الإ مالك مكل سيلو ءاهران نولعشتو نتفلا نوريثت
 ءاهباوبأل حتافلاو اهرانل دقوملا وهو «نتفلا هذهل كرَحَملا وه هنأ «ىسانتي
 باب يف ًاثَّدحَتُم الإ هارت ال ذإ ءاهيف مالكلاب سانلل ُلِغْشُملاو اهب َلْغَتْشُملاو
 كّربتلاو ةرايزلاو لسوتلاو دلوملا ثحب اجِرَْدُم .لالضلاو كرشلاو ةعدبلا

 نسحلا نيب ؛ ليصفت نود «عدبلاو لالضلاو تاركنملا ةمئاق يف .«فّوصتلاو

 ُْتْقْنَي اذه لثم ٌكرتُي نأ حصي لهف «ثيبخلاو بّيطلاو ءرشلاو ريخلاو «حيبقلاو
 .!؟تقو َّلُك يف هب ٌرتغي نمم ةمألا ةماع ىلع هّرشو هلطابب ضيفيو ُهَموِمُس
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا 5

 هذه لوح ةباتكلاو ثحبلاو ثيدحلا ىلإ انوعدي يذلا وه اذهف

 مهرمأو ء«ريخلا ىلإ ةمألا هيجوت وه هلل دمحلاو انجهنم ْنِإف الإو ؛ةلأسملا
 ىف انتاودنو انتارضاحمو انسورد هذهو ءركنملا نع مهيهنو فورعملاب

 ىهو «كلذب ةدهاش اهجراخو دالبلا لخاد «ةصاخلاو ةماعلا انسلاجم

 ًاذيعتسم يتوقو يلوح نم ًائّربتم هللا ةمعنب ًاثّدحتم كلذ لوقأو - هللا لضفب
 .- مومذملا رحفلاو ٍبجٌَعلا نم هللاب

 ىف ةيملع تاودنو «ةيعامتجا تارضاحمو ةيجهنم سورد ىه :لوقأ

 سيل «ةيبرعلا ّقغللاو ةديقعلاو لوصألاو .حلطصملاو هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا

 . ةضماغ تاءاقل وأ «ةعونمم رارسأ وأ «ةنّيعم فراعم وأ .ةصاخ مولع اهيف

 انتيبو «ديعبلاو بيرقلل ٌةعاشُمَو «صاخلاو ماعلل ةحوتفم اهلك لب

 ليوط) :اهنع هللا ىضر ةشئاع ةديسلا ثيدح ىف ءاج امك هلل دمحلاو

 . '""(دانلا نم تيبلا بيرق ءدامّرلا ميظع ءداّمِعلا

 امو «ميلألا مهعقاوو نيملسملا لاوحأ ركّذَت ءانسورد ايانث يف اننأ امك

 نع ٍدْعبَو قَفلاَخُمو ٍةيعبتو ةلْؤو ءفْعَضو ِتتشّتو ِقّرَقَت نم مويلا هيلإ اولصو
 نم حلاصلا مهفلس هيلع ناك امب مهرَكَذُنَو ,.حيحصلا قيرطلاو ينابرلا جهنملا
 مهخيراتبو «ضرألا يف مهل هللا نكم اميو «ءناطلسو ةوقو ةَعَنَمَو ةَّرع

 ىلع هللاو لّوألا انمايأ انل دوعتف «مالسإلا ىلإ دوعن نأ لمأن اننإو .ديجملا

 .ريدج ةباجإلابو ريدق ءيش لك
 . هبحصو هلآ ىلعو دمحم اندّيس هلسر مامإو «هقلخ ريخ ىلع ملسو هللا ىَلصو

 هبتكو
 ىنسحلا ىكلاملا يولع ديسلا نبا دمحم ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ

 يف يراخبلا هجرخأو اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا هتور يذلا عرز مأ ربخ يف اذك )١(

 .«لهألا عم ةرشاعملا نسح باب» (حاكنلا باتك) )20١84( مقرب هحيحص

 .«عرز مأ ثيدح ركذ باب» (ةباحصلا لئاضف باتك) )1١544( مقرب هحيحص يف ملسم هجرخأو
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 ؟بجاو يوبنلا دلوملاب لافتحالا له

 دنع ةريبك َةلِكْشُم ربتعت فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا ٌةلأسَم لازت ال
 .- ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا مهاده  نيدّدشتملا ضعب

 مهضعب نهذ يف تناك يتلا ٍدَقٌّعلا نم ٌريثك - هلل دمحلاو - لحنا دقلو

 ةايحلا رّوطتو لاوحألا رّيغتو «مايألا رورمب اهلوصأ ىلع قئاقحلا اومّهفتو

 ٌريثك داعأف «هتايحو عمتجملا فورظو .هتاحلطصمو رصعلا بلاطم فاالتخاو

 اهيف َّنْوَرَي اوناك يتلا ةيداهتجالا لئاسملا نم ريثك ىلع مهمكُح سانلا نم

 .مويلا هنولوقي يذلا ريغ الوق اهيف نولوقيو .مويلا هنوري ام ريغ امكح

 . كلذ ىلع ٌةدِهاَش ةيراضحلا دهاوشلاو

 لاوقألا كلت عمسو «نمزلا اذهو نمزلا كلذ كردأف هرم ىف هللا لاطأ نمو

 رّوطتلاو رّيغتلا اذه لكو «هيف لاكشإ ال رهاظ حوضوب قرفلا ظحال ءًاقحالو ًاقباس
 . اياضقلا نم اهريغ هب زاف امب زفت ملو «فيرشلا يوبنلا دلوملا ةيضق هب ظحت مل

 عيبر» رهش يف رهظت يتلا تاّيلوحلا كلت ماع ّلُك يف عمسن ُلاَرَن الف
 كلت عمسن لازن الو «هب لافتحالاو فيرشلا يوبنلا دلوملا نع ؛راونألا

 تاركنملا اهيف لصحت :هنأ نم دلوملا تاعامتجا نع ةفيخسلا لاوقألا

 بّرْشُتو تالآلا بَّرْضُتو «تاولصلا عييضتو «ءاسنلاب لاجرلا طالتخاو

 عدبلا لهأو ءابرلا ةلكأو ءروجُفلا لهأو قاّسُملا اهرّضْحَيو ءرومخلا
 لثم ًاربتعم ًايعرش ًاديع هنوذختي يوبنلا دلوملاب نيِلْفَتْحُملا َّنأو «تافارخلاو
 نم بذك وأ «ةطقاسلا لاوقألا هذه بذك اًنيب دقلو ءئحضألاو رطفلا ديع

 هربخأ ام نّيبتي مل ثيح «هلهجب ُرَذْعُي ال ناك نإو ءاهب خرص نم ىلإ اهلقن
 :لوقي ذإ ؛ةحارص نآرقلا فلاخف «قسافلا هب
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا 7" ٠

 .[5 :تارجحلا] 4اَوييَمَ مب نِساَك يآ نإ اوما َندلا اًبيلكي»

 سو هيلع هلا ىلص دمحم انديس دلوم موب نإ :انلقو كلذ ائيب مك

 .هنم فرشأو مظعأو ءديعلا نم ربكأ هنأل «ًاديِع هربتعن الو ٍديعب

 ىّلص هدلومب لافتحالا اًمأو «ةنّسلا يف ًةدحاو ةرم اّلِإ دوعي ال ديعلا َّنإ
 دّيقتي ال ءًامئاد نوكي نأ بجيف «هتريسو هركذب ءانتعالاو مّلسو هيلع هللا

 .ناكم الو نامزب

 ًماوعلا نم اَّلِإ عقي ال وهو ءلهاج وهف ءديعلا :مسا هيلع قلطأ نمف

 ًايرج اذه امنإو «قالطإلا دنع فورعملا يعرشلا ديعلا هب نودصقي ال مهو

 موي اذه :مهلوقب زيزع لكب رورسلاو حرفلا نع مهريبعت يف سانلا ةداع ىلع

 :مهلوقك ؛ريبعتلا

 :مهضعب لوقو

 ةعمجلاو ءرطفلا ٌديعو بيبحلا هجو ةعمتجم َنْرِص ٌديِعو ٌديِعو ذيع

 .بابلا اذه ىف ةدراولا ظافلألا

 «ءىحضألاو «رطفلا :ناديع ال مالسإلا يف اندنع سيل هنأ مولعمو

 يذلا وهف ءًاديع هيّمسن ال انك نإو ءديعلا نم مظعأو ربكأ دلوملا موي نكل
 الولف «مالسإلا يف ةميظعلا مايألا لك هتانسح نمو ؛حارفألاو دايعألاب ءاج

 ءارسإلا الو «نآرقلا لوزن الو «ةثعبلا تناك ام مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم

 لك ّنأل ءمظعألا حتفلا الو ءردب يف رصنلا الو «ةرجهلا الو ,جارعملا 3

 تاريخلا كلت عبنم وه يذلا هدلومبو ىّلسو هيلع هللا ىَّلص هب هب ّىَلَعَتُم كلذ

 . ةميظعلا
4. 
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 4 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىرواتفب مالعإلا

 : هللا همحر ىبتك نيمأ دمحم ديسلا لاق

 ىّنغ نمو ٌمشَأ فرش نم كاَنْمُي 6تحفاص اذام نينثالاةليل اي

 اًنسلا حاتفم تنأف كيلإ بسن اهل ايندلا يف ضيبلا يلايللا لك

 انّيعألا َنْرِهَب يتاللا كتانسح نم جارعملاو ٌدايعألاو ٌرْذَقلاِف

 عامتجالاو فيرشلا دلوملاب لافتحالا زاوج ىلع ةّلدألا درسأ نأ لبقو

 :ةيتآلا لئاسملا نّيبأ نأ ٌّبحأ هيلع

 ًامئاد مّلسو هيلع هللا ىَلَص دمحم اندّيس دلومب لفتحن اننأ :ىلوألا
 و ربل ا  خ يع < .٠ دم . "حث - 2 . دا 8غ هك ع

 رورس وأ حرف اهيف عقي ةصرف لك دنعو «ةبسانم لك يفو تقو لك يف أدبأو

 وهو هدلوم موي يفو «عيبر وهو هدلوم رهش يف كلذ دادزيو ءظاشت وأ

 . .؟نولفتحت اذامل لأسي نأ لقاعل حصي الو «نينثالا

 ؟مّلسو هيلع هللا ىَلص نبنلاب نوحرفت اذامل :لوقي هنأك هنأل

 بحاصب جاهتبالا اذهو رورسلا اذه مكدنع لصحي اذامل :لوقي هنأكو

 ؟جارعملاو ءارسإلا

 نأو هللا الإ هلِإ ال نأ دهشي مِلْسُم نم لاؤسلا اذه ردصي نأ حصي لهف
 لوقي نأ يفكيو «باوج ىلإ جاتحي ال ٌدراَب لاؤس هنأل ؟هللا لوسر ًادّمحم

 :باوجلا يف ٌلوُؤسَملا

 ٌرورسَم انأو «مّلسو هيلع هللا ىّلص هب ٌحِرْفو ٌروُرْسَم ينأل لفتحأ انأ

 انأو ىمّلسو هيلع هللا ىَلص هل ٌبِحُم ينأل مّلسو هيلع هللا ىَّلص هب ٌحِرَكو

 .نمؤم ينأل مّلسو هيلع هللا ىّلص هل ٌّبِحُم

 مالسلاو ةالصلاو هتريس عامسل عامتجالا :لافتحالاب ينعن اننأ : ةيناثلا

 ءارقفلا ماركإو ماعطلا ماعطإو ءهّقح يف ُلاَمُث يتلا حئادملا عامسو ءهيلع

 ةصوصخم ةليل يف روكذملا دلوملاب لافتحالا َّنأب لوقن ال اننأ :ةثلاثلا
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا ٠

 وه امك «ةحارص ةعيرشلا هيلع تّصن امم ؛انيدل ةدوهعملا ةيفيكلا ىلعو
 ؛كلذ نم عنمي ام اهيف سيل هنأ اَلِإ ءامهريغو موصلاو ةالصلا يف نأشلا
 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا ركذ ىلع عامتجالا ّنأل

 ال ؛نكمأ امّلك هب ءانتعالا يغبني امم ءريخلا هوجو نم كلذ وحنو مّلسو

 مهعامتجاو سانلا لابقإل ئوقأ هيف يعادلا ْنأل ؛هدلوم رهش يف اميس
 يضاملا نوركذتيف ء«ضعبب هضعب نامزلا طابتراب ضايفلا مهروعشو
 .بئاغلا ىلإ دهاشلا نم نولقتنيو ءرضاحلاب

 «نلاعت هللا ىلإ ةوعدلل ئربُك ٌةليِسَو يه تاعامتجالا هذه َّنأ :ةعبارلا
 نأ ءاملعلاو ةاعدلا ىلع بجي لب «توفت ال نأ ىغبني ٌةّيِبَهَذ ٌةّصرف ىهو
 هتريسو هلاوحأو هبادآو هقالخأب مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلاب ةمألا اوُدكَذُي
 «حالفلاو ريخلا ىلإ مهودشريو مهوحصني نأو «هتدابعو هتلماعمو
 ىلإ وعدن هللا لضفب ًامئاد اننإو «نتفلاو ٌرشلاو عدبلاو ءالبلا نم مهورّذحيو
 .كلذ يف كراشنو كلذ

 :سانلل لوقنو

 لب .رهاظملاو تاعامتجالا دّرجم تاعامتجالا هذه نم دوصقملا سيل

 ايش دفتسي مل نمو ءاذكو اذك يهو ءِةَميِرَش ةياغ ىلإ ٌةفيِرَش ٌةَليِسَو هذه نإ
 .فيرشلا دلوملا تاريخ نم مورحم وهف «هنيدل
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 يوبنلا دلوملاب َنيلِفَتحُملا لوأ
َ 

 هللا ىَلص ّئبنلا وهو «دلوملا بحاص وه دلوملاب َنيِلْفَتْسُمْلا َلَوَأ َّنِإ

 لئس امل :؟ملسم)ا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج امك ؛مّلسو هيلع

 ء؟هيف تدلو موي كاذ» :مّلسو هيلع هللا ىّلِص لاق ء«نينثالا موي مايص نع

 .فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا ةيعورشم يف صن حرصأو حصأ اذهف

 اذه َّنأل «نوّيمطافلا هب لفتحا نم لَّوأ َّنِإ :لاق نم لوقل ُتَقَتْلُي الو

 .ّقحلا نع ماعت وأ «لهج امإ

  يتالقسملا رجح نبا ظفاحلا 7

 نأ نم ؛نيحيحصلا" يف تبث ام وهو «تباث : لصأ ىلع هجيرخت يل

 «ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق مّلسو هيلع هللا ىَّلص نينلا

 هموصن نحنف «ىسوم ىَجْنَو نوعرف هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف ٠ «مهلأسف

 .ئلاعت هلل ًاركش

 .«مكنم ىسومب ىلوأ نحن» :مّلسو هيلع هللا ىَلص لاقف

 ءادسإ نم نيعم موي يف هب َّنَم ام ىلع هلل ركشلا لعف :هنم دافتسيف

 هلل ركشلاو ءةنس َّلُك نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو ءةمقن عفد وأ ةمعن

 ةمعن يأو «نآرقلا ةوالتو ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي

 كلذ يف ةمحرلا يبن «مّلسو هيلع هللا ىَلص َيبنلا اذه زورب ةمعن نم مظعأ

 :لويلاعت لاق «مويلا

 نو الوسو مييف كعب ذإ َنِنِمْؤْمْلا َلَع هَل َّنم دَعَا
١ 

 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا #

 ١45[. :نارمع لآ] « مشن نم
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 : يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لوق
 وهو ءرخآ ٍلصأ ىلع هجيرخت يل رهظ دقو :يطويسلا ظفاحلا لاقو

 مّلسو هيلع هللا ىَلِص بنلا َّنأ : :هنع هللا يضر سنأ نع «يقهيبلا» هجرخأ ام
 يف هنع ّقع بلطملا دبع هّدج نأ درو دق هنأ عم «ةّوبنلا دعب هسفن نع ّقَع

 هلعف يذلا نأ ىلع كلذ ُلَمْحَيَف «ةيناث ًةرم ٌداَعَت ال ٌةقيِقَعلاَو «هتدالو عباص

 نيملاعلل ًةمحر هايإ هللا داجيإ ىلع ركشلل راهظإ مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا
 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلومب ركشلا راهظإ ًاضيأ انل ٌبحتسيف «هتّمأل ٌعيرشتو
 راهظإو تابّرُقلا هوجو نم كلذ وحنو .ماعطلا ماعطإو ناوخإلا عامتجاب
 .تاّرسملا

 نيدلا سمش ظفاحلا ءارقلا مامإ تيأر مث :يطويسلا ظفاحلا لاقو
 ام «فيرشلا دلوملاب فيرعتلا َفْرَع» :ئّمسملا هباتك يف لاق يرزجلا نبا
 :هصن

 ؟كلاح ام :هل ليقف مونلا يف هتوم دعب بهل وبأ يِيَر دق

 نيب نم ٌصمأو ؛نينثا ةليل لك ينع ْكَّمَحُي هنأ الإ ءرانلا يف :لاقف
 ةبيوثل يقاتعإب كلذ نإو  هعبصأ سأرل راشأو اذه ردقب ًءام نيتاه ّيعبصأ
 .هل اهعاضرإبو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا ةدالوب ينترشب امدنعغ:

 (رانلا يف) َيِزوَج هّمْذب نآرقلا لزن يذلا رفاكلا بهل وبأ ناك اذإف

 نم دحوملا ملسُملا ُلاَح امف ءهب مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم ةليل هحرفب

 يف هتردق هيلإ لصت ام لذبيو ,هدلومب ٌرَسُي مّلسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا ةَمأ
 .!؟ملسو هيلع ِ هللا ىَّلص هتّيحم

 تاّنج هلضفب هلخدي نأ «ميركلا ىلوملا نم هؤازج نوكي امنإ يرمعل

 . ميعنلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا

 عج



0 

 لو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمثأ ىواتفب مالعإلا

 : ىقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 هباتك ىف ىقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاقو

 :«يداهلا دلوم ىف يداصلا دروم» :ّمسملا

 نينثالا موي لثم يف رانلا باذع هنع ُفْفَحُي بهل ابأ نأ ٌحص دق

 :دشنأ مث ؛ماسو هيلع هللا ىلص بنا داليمب ًارورس ةبيوث هقاتعإل

 2 ء ِإ اَدَّلَخُم ميحجلا يف ف هاَذَي ٌتَّبَتب َْ ُهّمَد ًءاَح ًارفاك اذه ناَك اذ

 ها ماو ع

 اًدمحأب رورسللهنع ْفَّنَكُم ًامئاد نينثالا موي يف هّنأ ئتأ
 "دحوم ٌتاَمو ًارورسم ٌدمحأب هرمُع َلوط يذلا ٍدْبَعلاِب ّنظلا امف

 .يطويسلا ظفاحلل ؛دلوملا لمع يف دصقملا نسح» يف اذك (؟)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ؟مايصلاب انلافتحا نوكي نأ طرتشي له

 «مايصلاب هدلوم مويب نتعا مّلسو هيلع هللا ىَّلِص نبنلا نإ : ليق نإف

 مل يتلا لامعألاو تابرقلا عاونأ نم هريغو عامتجالاب نولفتحت متنأو

 ؟ةعدبلا نم اذهو ءمويلا اذه يف مّلسو هيلع هللا ىَلص اهلعفي

 ةقلطملا تايفيكلاو «هتئيهو لافتحالا ةيفيك ىلإ عجري اذه َّنأ :باوجلاف
 ءانتعالا ةلأسم وه ثحبلا لحم َّنأل ؛انثحب لحم سيل وهو ؛ةيداهتجا لئاسم
 ؟متها فيكو ؟ونتعا فيك اّمأ ؟ال مأ تبث له .مّلسو هيلع هللا ىَلِص هدلومب

 .مهلاوحأو «مهرظنو .مهداهتجا فبسحيب ةماألل حوتفم اذهف

 اهتّيفيك تكرتو اهلصأ تبث ىتلا ةيداهتجالا رومألا نم ريثك اذه لثمو

 ىلوألا ةجردلا ىف ىتأي «لئاسملا تائم لب تارشع ىهو «ةمألل اهتئيهو

 همّلعت فرشو ؛هظفح لضفو هلضف يف ٌدحأ فلاَخُي ال يذلا ميركلا نآرقلا
 .هيملعمو هتلمَحح فرشو

 هميلعتو هرشن ليبس يف اهعابّتا نم ّدُب ال ٌةقب ةقيرط وأ ٌةّيفيك كانه له نكل

 ؟هظفحو

 .ئراقلل ٌكورتُم : باوجلا

 ةينارقلا سرادملا هيف ىرُي «سمشلاك ٌحِضاَو ٌرِهاَظ هيدي نيب عقاولاو

 ئّريو .تاقباسملاو تاودنلاو «تاداهشلاو زئاوجلاو «تايعمجلاو

 ,ةثيدحلا تالآلاو ةزهجألاو (تيساكلا) ةطرشألا ىلع ةينآرقلا تاليجستلا

 ًاقروو ًاعبط فحاصملا جارخإ يف نّئفتلاو «ةينآرقلا عماجملاو عباطملاو

 تاساقمو جذامنو «لاكشأ ىلع ًاديلجتو ًانولو .ًافرحو ًامسرو ًالكشو

١ 

 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا #



 1١6 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 .نينمؤملا نويع ٌرقتو نيرظانلا رست «ةرهام ةرخاف ةعّونتم ةدّدعتم

 .؟مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر دهع ىلع ناك هّلك اذه لهف

 مّلسو هيلع هنلا ىَّلص َيبنلا دلومب لافتحالا زاوج ةلدأ

 رورسلاو حرفلا نع ٌريِبعَت فيرشلا ّيوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنأ :لّوألا

 .رفاكلا هب عفتنا دقو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ىفطصملاب

 لصأ َّنأل «ةلأسملا هذهل نايب ديزم «عساتلا ليلدلا» يف يتأيسو

 جهنملا اذه ىلع انيرج لقو «لالدتسالا ةيفيك تفلتخا ْنإو «دحاو ناهربلا

 .راركت الف هيلعو «ثحبلا اذه يف

 ببسب نينثا موي لك بهل يبأ نع ُفْمْحُي هنأ «يراخبلا» يف ءاج دقف
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةدالوب هترّشب امل «هتيراج ةبيوثل هقتع

 : ّيقشمدلا نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا كلذ يف لوقيو

 ادَّلَخُم ميحجلا يف هاَّدَي ْتْبَتِب ُهّمَذ ءاج ًارفاك اذه َناَك اذإ

 اًدمحأب رورسللهنع ُفَّفَحُي ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ىتأ

 ادَحَوُم ٌتاَمو ًارورسمدمحأب هرمُع َلوط يذلا دّبَعلاِب ّنظلا امف

 ءالسْرُم (حاكنلا باتك) يف «حيحصلا» يف يراخبلا هاور ربخلا اذهو

 يف يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا هاورو ,«حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا هلقنو

 يف ريثك نباو .«لئالدلا» يف يقهيبلا ظفاحلاو [428ص 7ج] «فنصملا»

 «ةنسلا حرشا يف يوغبلا ظفاحلاو «[777ص ؟ج] «ةيادبلا» نم ةيوبنلا ةريسلا

 «[19؟ص هج] «فنألا ضورلا» يف يليهسلاو «ماشه نباو [١5ص هج

 .[؛١ص ١ج] «لفاحملا ةجهب» يف يرماعلاو

 يراخبلا لقن لجأل ةلوبقم اهنأ اَلِإ ؛ةلسرم تناك نإو ةياورلا هذهو
 «صئاصخلاو بقانملا ىف اهنوكلو «كلذل ظاّمحلا نم ءاملعلا دامتعاو ءاهل

 لالدتسالا يف قرفلا نوفرعي ملعلا بالطو «مارحلاو لالحلا يف ال

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 نيب مالك هيفف مهلامعأب رافكلا عافتنا اّمأو .ماكحألاو بقانملا نيب ثيدحلاب
 فيفختلا نم حيحصلا يف ءاج ام هيف لصألاو ءهطسب لحم اذه سيل ءاملعلا
 .مّلَسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر بلطب بلاط يبأ نع

 هللا ركشيو «هدلوم موي ْمُظَعُي ناك مّلسو هيلع هللا ىلص هنأ : ىناثلا

 ذإ ءدوجولا اذهل دوجلاب هيلع ِهلضَفَتو «هيلع ئربكلا هتمعن ىلع هيف للاعت
 يف ءاج امك مايصلاب ميظعتلا كلذ نع ربعي ناكو .دوجوم لك هب َدِعَس

 موص نع لِئس مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نأ : :ةداتق يبأ نع ثيدحلا

 و يف 'ملسم) مامإلا هآور (َنِلَع لزنأ هيفو «تدلو هيف) :لاّقف ؟نينثالا موي

 ىنعملا نكلو ةفلتخم ةروصلا َّنأ اَلِإ ءهب لافتحالا ىنعم يف اذهو
 وأ ء«ركذ ىلع عامتجا وأ ؛«ماعط ماعطإ وأ مايصب كلذ ناك ءاوس ءدوجوم

 .ةفيرشلا هلئامش عاَمَس وأ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ىلع ةالص

 هلوق نم نآرقلا رمأب ٌتولطَم مّلسو هيلع هللا ىَلص هب حرفلا َّنأ أ :كلاثلا

 : للاعت

 .[ 08 : سنوي] «أوحرفيف َكَِدِق ديمو هه ٍلْضَفِ لق

 مظعأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلاو «ةمحرلاب حرفن نأ انرمأ ئلاعت هللاف
 : للاعت هللا لاق ةمحر

 .[1007 :ءايبنألا] 49 َيِلْعَِل هَمح حر اَّلِإ كنسي آمو#

 يضر سابع نبا مامإلا نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ريسفت :اذه دّيؤيو
 ةيآلا يف ءامهنع هللا يضر سابع نبا نع خيشلا وبأ ىوَر دقف ءامهنع هللا
 هللا لاق .مّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم : :هئمحرو ؛ملعلا :هللا لضف :لاق

 . 1١07 :ءايبنألا] "749 تبلل هَ و اَّلِإ كلئلَسُرَأ امو# :ئلاعت

 اا يطويسلل («روثنملا ردلا» (9

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »
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 ءةمعن َلُك يفو ءتقو َلُك يف بولطم مّلسو هيلع هللا ىلص هب حرفلاف

 ةّرقل «عيبر رهش ٌّلُك يفو «نينثا موي َلُك يف دكأتي هنكلو «ءلضف لُك دنعو

 اهنع ٌضرعُيو ةبسانملا نع لفْغَي ال هنأ مولعمو «تقولا ةظحالمو ةبسانملا
 مم

 .قمخأ لَكُم اّلِإ ؛ اهتقو يف

 نامزلا طابترا ظحالُي ناك مّلسو هيلع هللا ىَّلِص بنلا نأ : عبارلا

 يذلا نامزلا ءاج اذإف .تضقناو تضم يتلا ئمظغعلا ةينيدلا ثداوحلاب

 اهل ٌفرَط هنألو ءاهلجأل اهموي ميظعتو ءاهركذتل ًةصرُف ناك هيف تعقو

 هيلع هللا ىَّلص هسفنب ةدعاقلا هذه مّلسو هيلع هللا ىَّلص لّصأ دقو

 لصو امل مّلسو هيلع هللا ىّلص هنأ حيحصلا ثيدحلا يف حّرص امك .مّلسو

 :هل ليقف كلذ نع لأس «ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا ئأرَو ةنيدملا ىلإ

 هلل ًاركش نوموصي مهف «مهّردع قرغأو مهّيبن ىَجَن هللا َّنأل نوموصي مهنإ
 «مكنم ىسومب للوأ نحن» :مّلسو هيلع هللا ىَّلِص لاقف «ةمعّتلا هذه ىلع

 .همايصب رمأو هماصف

 نيبولطملا مالسلاو ةالصلا ىلع ثعبي فيرشلا دلوملا أ :سماخلا

 هلع اوُلَص انماء بلا الكي ّىَّبلأ لع َنوُلَصي ُهَئَكِبَلَمو َهَلأ َّنإ# :لاعت هلوقب

 .[105 :بازحألا] «©9 اًميِلَش ْاوُمْنَسَو

 ةالصلل مكف ءًاعرش ٌبولْظَم وهف ءًاعرش بولطملا ىلع ْثَعْبَي ناك امو
 نايبلا بارحم ىف ملقلا دجسي «ةيلدمحم تادادمإو «ةّيوبن دئاوف نم هيلع

 .اهراونأ رهاظمو اهراثآ دادعت نع ًازجاع

 فيرشلا هدلوم ركذ ىلع لمتشي «فيرشلا دلوملا َّنأ :سداسلا
 ءادتقالاب نيبلاطمو هتفرعمب نيرومأم انسلَوأ هب فيرعتلاو هتريسو هتازجعمو

 دلوملا ُبّتُكو !؟هتايآب قيدصتلاو هتازجعمب ناميإلاو ءهلامعأب ىّسأتلاو «هب
 . ًامامت ىنعملا اذه يدؤت

 هفاصوأ نايبب انيلع هل بجي ام ضعب ءادأب هتأفاكمل ضّرعتلا : عباسلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 هيلع هللا ىَّلص هيلإ نودفي ءارعشلا ناك دقو «ةلضافلا هقالخأو ءةلماكلا

 اذإف «تالِصلاو تابّيطلاب كلذ ىلع مهيزجيو مهلمع ئضريَو دئاصقلاب مّلسو
 يفف «ةفيرشلا هلئامش عمج نّمع ئضري ال فيكف ءهحدم نمع ئضري ناك
 .هاضرو هتّيحم بالجتساب مالّسلاو ةالّصلا هيلع هل بّرقتلا كلذ

 ناميإلا لامك ىعدتست «هتاصاهرإو هتازجعمو هلئامش ةفرعم َّنأ :نماثلا
 ّبُح ىلع ٌحوبطَم ناسنإلا ذإ ؛ةبحملا ةدايزو ءمالّسلاو ةالّصلا هيلع هب
 لمكأ الو لمجأ الو .ًاداقتعاو ًالاح .ًالمعو ًاملع .ًاقلُحو ًاقلحخ «ليمجلا

 لامكو ةّبحملا ةدايزو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلِص هلئامشو هقالخأ نم لضفأ الو

 .كلذك بولطم وهف ءامهيعدتسي ناك امف ءاعرش نابولطم ناميإلا

 هداليم مويب حرفلاو «عورشم مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هميظعت َّنأ :عساتلا

 نم ء«ءارقفلا ماركإو ركذلل عامتجالاو مئالولا عنصو رورسلا راهظإب فيرشلا
 «ميوقلا هنيدل اناده امب «هلل ركشلاو حرفلاو جاهتبالاو ميظعتلا رهاظم رهظأ

 .ميلستلاو ةالّصلا لضفأ هيلع هثعب نم انيلع هب َّنم امو

 .ةعمجلا موي لضف يف مّلسو هيلع هللا ىَلص هلوق نم ْدَحْوُي :رشاعلا
 يبن يأل داليم هنأ تبث يذلا نامزلا ٌفيِرْسَت «مدآ َقِلُخ هيفو» :هايازم دعو

 نيّيبنلا لضفأ هيف َدِلَو يذلا مويلاب فيكف «مالّسلا مهيلع ءايبنألا نم ناك

 ؟نيلسرملا فرشأو

 ًاصوصخ هل نوكي لب «هنيعب مويلا كلذب ميظعتلا اذه ٌصتخي الو
 :ةمعّتلل ًاركش «ةعمجلا موي يف لاحلا وه امك ءرّركت امهم ًامومع هعونلو
 حالصإلا تاذ ةريطخلا ةيخيراتلا ثداوحلل ًءايحإو «ةّوبنلا ةيزمل ًاراهظإو

 ميظعت ذخؤي امك .دولخلا ةفيحصو رهدلا ةهبجو «ةيناسنإلا خيرات يف مهملا
 هيلع هللا ىَلص نبنلا مالسلا هيلع ليربج رمأ نم يبن هيف َدِلَو يذلا ناكملا

 هللا :لاق ؟َتيلص نيأ يردتأ» :هل لاق مث ءمحل تيبب نيتعكر ةالصب مّلسو

 يف كلذ ءاج امك ؛«ىسيع دلو ثيح «محل تيبب َتيَلص :لاق ؛«ملعأ

 .يناربطلاو ءرازبلا :هاور يذلا سوأ نب دادش ثيدح

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 ١ج] حيحصلا لاجر هلاجرو :«دئاوزلا عمجم) يف يمثيهلا ظفاحلا لاق

 [199١ص /ج] (حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا ةياورلا هذه لقن دقو «17"ص

 .اهنع تكسو

 عيمج يف نوملسملاو ءاملعلا هنسحتسا رمأ دلوملا َّنأ :رشع يداحلا
 ةذوخأملا ةدعاقلل ًاعرش بولطم وهف ءعقص لك يف لمعلا هب ئرجَو «دالبلا
 وهف ًانسح نوملسملا هآر ام) :فوقوملا هنع هللا ىضر دوعسم نبا ثيدح نم

 .دمحأ هجرخأ (حيبق هللا دنع وهف ًاحيبق نوملسملا هآر امو «ءنسح هللا دنع

 حدمو ةقدصو ركذو عامتجا ىلع لمتشا دلوملا َّنأ :رشع يناثلا
 دقو «ةحودممو ًاعرش ةبولطم رومأ هذهو َةّْنُس وهف «يوبنلا بانجلل ميظعتو

 .اهيلع ٌثحلابو اهب ةحيحصلا راثآلا تءاج

 هملامل عرس

 ام ٍلُسرل بأ ني َكَيَع ضن الك الكَر## :لاق للاعت هللا َّن أ :رشع ثلاغلا

 ءابنأ ٌصَق يف ةمكحلا َّنأ هنم رهظي اذهف ء[١٠1 :دوه] داوم وب تيك

 جاتحن مويلا اننأ ٌكش الو «كلذب فيرشلا هداؤف تيبثت مالسلا مهيلع لسرلا

 هيلع هللا ىَّلص وه هجايتحا نم ّدشأ «هرابخأو هئابنأب انتدئفأ تيبثت ىلإ

 . .مّلسو

 لوألا ردصلا يف نكي ملو فلسلا هلعفي مل ام لك سيل :رشع عبارلا

 نأ بجي لب ءاهيلع راكنإلا بجيو ءاهلعف ُمُرْحَي ٌةئْيَس ٌةركُم ٌةعدب وهف
 وأ «بجاو وهف ةحلصم ىلع لمتشا امف ءعرشلا ةلدأ ىلع ٌتِدحأ ام َضرْعُي

 «حابم وهف حابم ىلع وأ ءهوركم وهف هوركم ىلع وأ «مّرحم وهف مّرحم ىلع
 ءاملعلا مّسق مث ءدصاقملا ٌمكُح لئاسوللو «بودنم وهف بودنم ىلع وأ

 :ماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا

 .وخنلا ملعتو «غيزلا لهأ ىلع ٌدرلاك :ةبجاو

 عنصو «رئانملا ىلع ناذألاو «سرادملاو ِطِبَّرلا ثادحإك :ةبودنمو
 .لوألا ردصلا يف دّهْعُي مل ناسحإ

 ح

 ل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 .فحاصملا قيوزتو «دجاسملا ةفرخزك :ةهوركمو

 .برشملاو لكأملا يف عّسوتلاو «لخنملا لامعتساك :ةحابمو

 عرشلا ةّلدأ هلمشت ملو «ةَّنّسلل ًافلاخم ٌتِدْحأ ام ىهو :ةمرحمو

 افوخ «فحاصملا يف هبّتكو نآرقلا مهنع هللا يضر ديزو رمعو ركب يبأ عمج

 ىذه ةعدبلا ٍِتَّمْعِن :هلوق عم مايقلا ةالص يف ٍدِحاو ماََمِإ ىلع هنع هللا

 رافكلا برح انيلع بجولو «ةعفانلا مولعلا عيمج يف فينصتلا مّرحَلو
 تارايطلاو تابائدلاو عفادملاو صاصرلاب انل مهبرح عم .«ساوقألاو ماهسلاب

 سرادملاو طبرلا ذاخّتاو رئانملا ىلع ناذألا َمّرحَلو ءليطاسألاو تاصاوغلاو

 .نوجسلاو ليماتيلا رودو «فاعسإلاو تايفشتسملاو

 ةعدبلاب «ةلالض ةعدب لك» :ثيدح مهنع هللا يضر ءاملعلا دّيق مث نمف

 نم نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ نم عقو ام ؛ديقلا اذهب حّرصيو «ةئّيسلا
 دق مويلا نحنو «ملسو هيلع هللا ىلص هنمز يف نكت مل يتلا تائّدخملا
 دحاو مامإ ىلع سانلا عمجك كلذو .ءفلّسلا اهلعفي مل ةريثك لئاسم انثدحأ
 فحصملا متخكو «حيوارتلا ةالص دعب دجسهتلا ةالص ءادأل ليللا رخآ يف

 يف نيرشعو عبس ةليل مامإلا ةبطخكو ءاهيف نآرقلا متخ ءاعد ةءارقكو ءاهيف
 .هللا مكباثأ مايقلا ةالص :هلوقب يدانملا ءادنكو لدشهتلا ةالص

 .فلسلا نم ٌدحأ الو مّلسو هيلع هللا ىَّلَص يبنلا هلعفي مل اذه لف
 ؟ةعدب هل انلعف نوكي لهف

 هنإف هوكرت ول ىتح نكلو «هوكرت مث تاونس ةدع نيفيرشلا نيمرحلا يف ًايراس ناك اذه (5)
 ناك هنأ وأ «هكرت نيح ةلالض ىلإ بلقني مث .هلعف نيح ًانسح نوكي نأ روصتي ال

 . ءالقعلا دنع ًادبأ روصتي الو نكمي ال اذه ءاركنم راص مث ًافورعم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 هيلع هللا ىَلص هدهع يف نكي مل نإو دلوملاب لافتحالا :رشع سداسلا
 دعاوقلاو ةيعرشلا ةّلدألا تحت اهجاردنال «ةنسح اهنكلو «ةعدب وهف ءمّلسو

 دوجول ءاهدارفأ رابتعاب ال «ةيعامتجالا اهتئيه رابتعاب ٌةعدب يهف «ةّيلكلا
 .رشع يناثلا ليلدلا يف كلذ ملع «يوبنلا دهعلا يف اهدارفأ

 نكل ةيعامتجالا هتئيهب لوألا ردصلا يف نكي مل ام لك :رشع عباسلا

 وهف عورشملا نم بكرت ام نأل ءًاعرش ًابولطم نوكي «ةدوجوم هدارفأ

 فلاخو ٌتدخُأ م : هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق :رششع نماغلا

 .هأ فومحملا رهف كلذ نم ًائيش فلاخي ملو

 ميسقت ىلع ريثألا نباو «يوونلاو «مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ئرجَو

 . ًاقباس هيلإ انرشأ ام ىلإ ةعدبلا

 ةفلاخم هثادحإب دّصْقي ملو ةيعرشلا ةلدألا هلمشت ري لك : رشع عساتلا

 وه لب «هل ًاليلد وه سيل «فلسلا هلعفي مل اذه َّنِإ :بّصعتملا لوقو
 عراشلا ىّمَس دقف ءلوصألا ملع سرام نم ىلع فَي ال امك ليلد مدع

 ّنس نم» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقف ءًارجأ اهلعاف دعوو َةَنُس ئدُهلا ةعدب

 الو ءاهب لِوَع نم رجأ لثم هل بتك .هدعب اهب لمعف ةنسح ةئس مالسإلا يف

 .(ءيش مهروجأ نم صقني

 هيلع هللا ىَّلِص ىفطصملا ئركذل ءايحإ دلوملاب لافتحالا َّنأ :نورشعلا
 جحلا لامعأ رثكأ َّنأ ئرت تنأف «مالسإلا يف اندنع ٌحورشَم كلذو ءمّلسو
 افّصلا نيب يب يعسلاف ؛ةدومحم فققاومو ةدوهشم تايركذلا ٌءايحإ يه امنإ

 يحي :ةقباس ةيضام ثداوح اهلك « ىنمب حبذلاو «رامجلا يمرو «ةورملاو

 عقاولا يف اهرّوُص ديدجتب اهاركذ نوملسملا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 137 :جحلا] «َيَلَأِي نياّنلأ يف َنّدَأَو :ىلاعت هلوق :كلذ ىلع ليلدلاو
 «اكياتم اًنِرأو# :مالّسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ نع ةياكح ئلاعت هلوقو

 ١58[. :ةرقبلا]

 ةّيعورشم يف هوجولا نم ًاقباس انركذ ام َّلُك :نورشعلاو يداحلا
 تاركنملا نم تلخ يتلا هتالافتحا وه امنإ «فيرشلا دلوملا تالافتحا
 امم ءيش ىلع دلوملا لمتشا اذإ اّمأ ءاهيلع راكنإلا بجي يتلا ةمومذملا

 ةرثكو «تامرحملا باكتراو «ءاسنلاب لاجرلا طالتخاك هيلع راكنإلا بجي
 ءمّلسو هيلع هللا ىَلص فيرشلا دلوملا بحاص هب ىضري ال امم فارسإلا
 نكل .«تامرحملا نم هيلع لمتشا امل ؛هعنمو هميرحت ىف كش ال اذهف

 .كلذ لّمأت نم ىلع ىفخي ال امك ءًايتاذ ال ًاًيضراع نوكي ذئتيح هميرحت

 دلوملا يف ةيميت نبا خيشلا يأر

 هثدحُي ام كلذكو ءدلوملا لعف ىلع سانلا ضعب ٌباثي دق :لوقي

 ةّبحم امإو «مالّسلا هيلع ىسيع داليم يف ئراصنلل ًةاهاَضُم اّمِإ ءسانلا ضعب

 ةّبحملا هذه ىلع مهّبيِثي دق هللاو هل ًاميظعتو مّلسو هيلع هللا ىَلَص يبنلل

 .عدبلا ىلع ال ءداهتجالاو

 :لاق مث

 نم عاونأ ىلع هلامتشال ءريخ هيف نوكي ام لامعألا نم نأ ملعاو

 ةبسنلاب ًاريخ لمعلا كلذ نوكيف ءاهريغو ةعدب نم رش ًاضيأ هيفو ءعورشملا
 نم هيلع لمتشا ام ىلإ ةبسنلاب ارشو عورشملا عاونأ نم هيلع لمتشا ام ىلإ
 .نيقسافلاو نيقفانملا لاحك .ةيلكلاب نيدلا نع ضارعإلا

 :نيبدأب انه كيلعف «ةرخأتملا نامزألا ىف ةّمألا رثكأ هب ىلتبا دق اذهو

 ىف ًارهاظو ًانطاب ةّنّسلاب كّسمتلا ىلع كصرح نوكي نأ :امهدحأ
 .ركنملا ركنأو فورعملا فرعأو «كعيطي نم ةصاخو كتصاخ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 نم تيأر اذإف «ناكمإلا بسحب ةَّنّسلا ىلإ سانلا وعدت نأ :ىناثلا

 وه ام لعفب ركنم كرت ىلإ ُْدَت الف «هنم ّرش ىلإ الإ هكرتي الو اذه لمعي
 ءهوركملا كلذ لعف نم ٌَّرَضَأ ٌهكرت ءبودنم وأ بجاو كرتب وأ «هنم ركنأ

 عورشملا ريخلا نم هنع ضّوعف «ريخلا نم ٌعْوَن ةعدبلا يف ناك اذإ نكلو
 نأ ٍدحأل يغبني الو «ءيشب اّلِإ ًائيش كرتت ال سوفنلا ذإ ؛ناكمإلا بسحب

 .هنم ٍريخ ىلإ وأ «هلثم ئلإ اَلِإ ءاريخ كرتي
 :لاق مث

 هيف هل نوكيو سانلا ضعب هلعفي دق ءًامسوم هذاخّتاو دلوملا ميظعتف

 امك ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل هميظعتو هدصق نسحل ؛«ميظع رجأ
 اذهلو ءددسملا نمؤملا نم حبقتسي ام سانلا ضعب نم نّسْحَي هنأ كل هتمّدق

 وحنو رانيد فلأ فحصم ىلع قفنأ هنإ :ءارمألا ضعب نع دمحأ مامإلل ليق

 نأ عم «لاق امك وأ ءبهذلا هيف قفنأ ام لضفأ اذهف ءهعد :لاقف .كلذ

 هنأ باحصألا ضعب لّوأت دقو ؛ةهوركم فحاصملا ةفرخز َّنأ ؛هبهذم

 َّنأ هدصق امنإو ءاذه دمحأ دوصقم سيلو ءّظخلاو قرولا ديوجت ىف اهقفنأ
 .اهلجأل َهِرُك ٌةدسفُم ًاضيأ هيفو ءةحلصم هيف لمعلا اذه

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 يرظن يف دلوملا موهفم

 ةّيفيك هل تسيل فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنأ ئرت اننإ

 ىلإ وعدي ام لك ْنِإ لب ءاهب سانلا مازلإ وأ مازتلالا نم دب ال ةصوصخم
 هتيم يأ مهتمفتم هيل ال ىلإ مهتشريو ىلقلا ىلع سانلا عبجير ريخلا

 .يوبنلا دلوملا نم دوصقملا قيقحت هب لصحي «مهايندو

 ركذ اهيف يتلا حئانملا نم ءيش ىلع انعمتجا ولف ؛كلذلو
 ةصق أرقن ملو ء.هصئاصخو هداهجو هلضفو مّلسو هيلع هللا ىَلص بيبحلا
 ّنَظ ىتح ءاهيلع اوحلطصاو اهتءارق ىلع سانلا فراعت يتلا ّيوبنلا دلوملا
 نوثّدحتملا هيقلي ام ىلإ انعمتسا مث ءاهب اّلِإ متي ال يوبنلا دلوملا َّنأ مهضعب

 .تايآ نم ئراقلا هولتي 7 ىلإو «تاداشرإو فعن نم

 قّقحتيو «فيرشلا ّيوبنلا دلوملا تحت لخاد هنإف كلذ انلعف ول :لوقأ

 فلتخي ال نعَملا اذه َّنأ ٌنظَأو ءفيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا نعُم هب
 .نازنع هيف حطتني الو «نانثا هيف

 دلوملا يف ٌمايقلا

 مّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالو ركذ دنع يوبنلا دلوملا يف مايقلا امأ
 لهأ دنع هل لصأ ال ًالطاب ًانظ ّنظي سانلا ضعب َّنِإف ءايندلا ىلإ هجورخو
 عم موقيو دلوملا رضحي نّمم سانلا لهجأ دنع لب ءملعأ اميف ملعلا

 نيمد ءاقلا

 هللا ىَّلص نيننلا َّنأ نيدقتعم نوموقي سانلا َّنأ :وه نّيسلا ّنظلا كلذو
 ءوس ديزيو «فيرشلا هدسجيب ةظحللا كلت ىف سلجملا ىلإ لخدي مّلسو هيلع
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 <" مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 يف ٌعَضوُي يذلا ءاملا ّنأو ءهل بيطلاو روخبلا َّنأ ئرّيف ءمهضعبب نظلا
 . هنم برشيل سلجملا طسو

 هللا ىلإ ُأربَت اننإو «نيملسملا نم لقاع لابب رطخت ال نونظلا هذه ُلُكَو
 هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ماقم ىلع ةءارجلا نم كلذ يف امل «ءكلذ لك نم

 رومأو هرتفُم ٌدِحْلُم اّلِإ هدقتعي ال امب فيرشلا هدسج ىلع مكُحلاو ءمّلسو

 .ئلاعتو هناحبس هللا اَلِإ اهملعي ال خزربلا

 . اذك ةعاس يف . . . اذك سلجم يف هدسجب رضحيو «هربق نم جرخي هنإ : هّقح

 ال ام «ةحابقلاو ةحاقولاو ةءارجلا نم هيفو ءٌضْحَم ٌءارتفا اذه :لوقأ

 .ٍدناعُم ٍلهاَج وأ ءٍدقاَح ٍضِغِبُم نم الإ ردصي

 ةقئال ةلماك ةيخزرب ةايح ٌّىح مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ ٌدقتعن اننإ ؛معل

 هيلع هللا ىَّلص هحور نوكت ءايلعلا ةلماكلا ةايحلا كلت ئضتقمبو «هماقمب

 رضحت نأ نكميو «ئلاعتو هناحبس هللا توكلم يف ةحاّيس ةلاّوج مّلسو

 . تءاش ثيح ٌتهْذَت ٌةلَسِرُم حورلا َّنأ ينغلب :هللا همحر كلام لاق دقو

 نم خزرب يف نينمؤملا حاورأ :هنع هللا يضر يسرافلا ناملس لاقو

 .(55١ص ميقلا نبال حورلا يف اذك) .تءاش ثيح بهذت «ضرألا

 بجاوب وه سيل يوبنلا دلوملا ىف  مايقلا نأ ملعاف ؛اذه تملع اذإ

 نع سانلا اهب رّبعُي ٌةكرح وه امنإو ًادبأ كلذ داقتعا حصي الو ةنَس الو

 ءايندلا ىلإ جرخو َدِلَو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ ركذ اذإف ءمهرورسو مهحرف
 هذهب ًارورسو ًاحرف ٌرتهي هّلك نوكلا َّنأ ةظحللا كلت يف عماسلا رّوصتي
 ةيداع ةلأسم يهف «هنع ًارّبعُم ءرورسلاو حرفلا كلذل ًارهظُم موقيف «ةمعتتلا
 نأ الإ ىه امو َةَّنُّس الو ةعيرش الو ةدابع تسيل اهنإ «ةينيد ال ةضحم

 ْ .اهب سانلا ةداع ترج

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ههوجو نايبو دلوملا مايقل ءاملعلا ناسحتسا

 كلذ ىلإ راشأ دقو «ملعلا لهأ نم هنسحتسا نم كلذ نسحتساو

 نسحتسا دقو) :ّصنلاب لاق ذإ ؛هسفنب ةيوبنلا دلاوملا دحأ فّلّوم ىجنزربلا

 ناك نمل ئبوظف «ةيوّرو ٍةياور ووذ ةّمئأ فيرشلا هدلوم ركذ دنع مايقلا

 .(هامرمو ِهمارَم ةياغ ملسو هيلع هللا ىلص هميظعت

 هلصأو هتاذ ثيح نم ًازئاج هنوك :انه ءيشلل ناسحتسالاب ينعنو

 يف هيلع حلطصملا ىنعملاب ال «هبقاوعو هثعاوب ثيح نم ًابولطم ًادومحمو
 يرجي (نسحتسا) ةملك ْنأ فرعي ًاملع بالطلا لقأو ءهقفلا لوصأ

 :نولوقيف «ءسانلا نيب اهيلع فراعتملا ةيداعلا رومألا ىف اهلامعتسا

 هذه سانلا نسحتساو ,.نسحتسم رمألا اذهو «باتكلا اذه ٌتنسحتسا

 تناك اّلإو .يوغللا يداعلا ناسحتسالا :وه هلك كلذب مهدارمو «ةقيرطلا
 ماملإ ئندأ هدنع نم وأ ءُلِقاَع اذهب لوقي الو «ةّيعرش ًالوصأ سانلا رومأ

 : مايقلا ناسحتسا هوجو

 راصمألاو راطقألا رئاس يف لمعلا هيلع ئرجج هنأ :لوألا هجولا

 «نسح هللا دنع وهف نوملسملا هنسحتسا امو ؛مّلسو هيلع هللا ىَلص فيرشلا
 .دوعسم نبا نع ثيدحلا يف مدقت امك «حيبق هللا دنع وهف هوحبقتسا امو

 نم ةريثكلا ةّلدألاب تباث عورشم لضفلا لهأل مايقلا نأ :يناثلا هجولا
 درو رجح نبأ هدّيأو ًالقتسم ًاءزج كلذ يف يوونلا مامإلا فلأ دقو َقّنَّسلا
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 "/ مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 لئاقلا نع مالملا عفر) *هامس ءرجب يوونلا ىلع ضرتعا نم ىلع

 . «مايقلا بايحتساب

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق هيلع قفتملا ثيدحلا يف درو :ثلاثلا هجولا
 دعس اندّيسل ًاميظعت ناك مايقلا اذهو ؛«مكدّيس ىلإ اوموق» :راصنألل ًاباطخ

 ىلإ اوموق :لاقل اَلِإو ءاضيرم هنوك لجأ نم نكي ملو ءهنع هللا يضر

 دق ناك لب «مايقلاب عيمجلا رمأي ملو ««مكدّيس ىلإ :لقي ملو ءمكضيرم

 اميظعت موقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص نبنلا يده نم ناك : عبارلا هجولا

 «كلذب هل اهميظعت ىلع اهّرقأو ةمطاف هتنبال ماق امك ءافيلأتو هيلع لخاّدلل

 ىلِص وهو مايقلا ةيعورشم ىلع كلذ َلدف «مهدّيسل مهمايقب راصنألا رمأو
 .كلذب مظع نم ٌّقحأ مّلسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىَلص هروضحو هتايح ىف كلذ َّنِإ :لاقي دق : سماخلا هجولا

 هيلع هللا ىَلص هل رضحتسم فيرشلا دلوملا ئراق َّنأ :كلذ نع باوجلاف
 دب ال لب «بولطمو دومحم ءيش رّوصتلا اذهو «ةفيرشلا هتاذ صيخشتب مّلسو
 هيلع هللا ىّلص هل هعابّتا لمكيل ,نيح لك يف قداصلا ملسملا نهذ يف رّفوتي نأ

 .هب ءاج امل ًاعبت ُهاَوَه نوكيو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هيف هتّيحم ديزتو مّلسو

 نع مهسوفن يف عقاولا ٍرّوصّتلا اذهل ًاريدقتو ًامارتحا نوموقي سانلاف

 .ماقملا ةمظعو فقوملا لالج نيرعشتسم «ميظعلا لوسُرلا كلذ ةيصخش

 ةدايزل ًابجوم «كلذ ركاذلا راضحتسا نوكيو «مدقت امك يداع ٌرمأ وهو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ّيوبنلا دلوملا عتب
 دقعت يتلا يوبنلا دلوملا تالفح يف عقت تافلاخمو ًاعّدب كانه نأ كش ال

 اهرشو اهررض ىلإ انهّبنو اهنم انرّذح دقو ؛ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا ضعب يف
 لفاحملاو سلاجملا يف هللا لضفب عقي ال كلذ نم ًائيش نكلو ءًاريثك
 ةيبرعلا ةكلمملاو «ةّصاخ نيفيرشلا نيمرحلا يف دقعنت يتلا تاعامتجالاو
 لوسرو مالسإلا دلومو «يحولا طبهم يهو ...ال فيك «ةّماع ةيدوعسلا
 رمألا اهيفو «ةيمالسإلا ةعيرشلاب مكحلا اهيفو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص مالسإلا

 هعردو نيصحلا هنصحو ديحوتلا لقعم يهو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 امنإو «قحلا لهأ أجلي اهيلإو «ءلضفلا ئوري اهنمو ءريخلا ذخؤي اهنعو «نيتملا
 .ءاسنلاب لاجّرلا طالتخا كلذ نمف «ةيمالسإلا نادلبلا ضعب يف عقي ام ركذن
 . ثيدحلا يف ءاج امك «ةنتفلا بابسأ ربكأو رشلا باوبأ مظعأ نم وهو

 وهللا نم دالبلا ضعب يف لاّهجلا ضعب هلعفي ام :دلاوملا عدب نمو
 هللا ةيصعم يف رهسلا نم كلذ عبتي امو ءمرحملا ءانغلاو بعللاو

 . هللاب الإ ة وق الو لوح الف هللا مراحمب ةناهتسالاو

 لعف نم دلاوملاب لفتحي نم ضعب نم لصحي ام :دلاوملا عدب نمو
 ةرهاظلا نئسلا عييضتو ءابّرلاب لماعتلاو ؛ تاولصلاب نواهتلاو تاركنملا

 .هللاب اّلِإ ةّرق الو لوح الف «ةنطابلاو

 ىَّلص هب ءاج يذلا نعو ريخلا نع ضارعإلاو ةلفغلا عاونأ حبقأ نمو
 ةيقب ُةنورُجْهَي مث ءام ٍةليل يف دلوملاب سانلا ضعب لفتحي نأ :مّلسو هيلع هللا
 .هرابخأ نوركاذتي الو .«هتريس ىلع نوعمتجي الف «ةنسلا مايأ

 هللا ىّلص هركذب ءانتعالا :دالبلا ضعب يف عقت يتلا دلاوملا عدب نمو
 هلئامشب سلاجملا ريطعتو «هرابخأ ةءارقو هتريسب مامتهالاو مّلسو هيلع
 يف ماركإلا عاونأو ريخلا لعفو ماعطلا ماعطإو ؛هيلع ءانّتلاو هحدمو هلئاضفو

 .فيرشلا يوبنلا دلوملا ةبسانمب طقف عيبر رهش
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 <" مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 نكلو ءاهلضفو اهنسحو اهحالص يف ملسم لقاع ّكّشَي ال ٌلاَمْعَأ يهو
 نيملسملا ىلع بجاولا لب ءطقف عيبر رهش ىلع اهلعف رصتقي ال نأ بجاولا
 هللا ىَلص لوسرلا ئركذ ّنأل «ةنسلا مماّيأ لك يف ًادبأو ًامئاد كلذب اوموقي نأ
 .ةصوصخم مايأ اهيف يفكت الو «تاقوأب ُدَّدَحُت ال مّلسو هيلع

 عيمج يف اهرّكذتي نأو ءًايموي اهشيعي نأ يغبني يتلا ملسملا ةايح اهنإ
 هذه ىلع هيبنتلل احاتفم تاعامتجالا هذه نوكت نأ يغبنيو «هتايح نوؤش

 نم يوبنلا دلوملا ّمِلَّس ولف .ةليلجلا يناعملا هذه ىلإ داشرإلاو «قئاقحلا

 ةوعدلل باب لجأو ءريخلل ةليسو مظعأ ناكل ءاهريغو اهانركذ يتلا عدبلا
 مهداجمأب سانلا ريكذتو «داشرإلاو ظعولل ليبس فرشأو «ىلاعت هللا ىلإ

 دوصقملا وه اذهو «نيعمجأ مهنع هللا يضر حلاصلا مهفلسو .مهدادجأو

 تاعامتجالا رابتعاو ءاهيلع زيكرتلا يغبني يتلا ئمظٌعلا ةياغلاو ئمسألا

 هللا لأسن «ةليبن تاياغو «ةديمح ةليلج دصاقم ىلإ لوصولل ةلوبقم لئاسو
 .نيمآ «قيفوتلا مامت ئلاعتو هناحبس

 :تاركتملاو دلوَملا

 وعدن يتلا تاعامتجالا َّنأ ؛انتارضاحمو اَنِبُحُك نم ريثك يف اَنّيَب مك
 ميركلا ّيبنلا ةريسب لافتحالل دقعنت يتلاو ءاهدصقنو اهب يداننو اهيلإ

 ءاهرضحنو نيمرحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اندّيس ميظعلا لوسرلاو

 ءماشلاو ءبرغملاو ءرصمك ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا نم اهريغ يف وأ

 قوذو بدأ عماجم ...ةفيظنو ةفيرش عماجم يه «نميلاو «جيلخلا دالبو
 ...رورّسو ةجهّبو حرَّفو «ملعو ٍلْضَف عماجم . . .مارتحاو ريدقتو

 اهالعأو نكامألا فرشأ «ًابلاغ دجاسملا وه هيف دقعنت يذلا ناكملاو

 وأ «ءىربكلا تاعاقلاو ةيمالسإلا زكارملا وأ «(نلاعت هللا تويب) اهمركأو

 نم ءاملعلا رابك اهرضحيو «ءاملعلا تويبو ةّينيدلا سرادملاو ةيملعلا اياوزلا

 ءمهحئاصنب سلاجملا اورظعيل هللا ىلإ ةاعدلاو ماركلا ظاّعولاو نيدشرملا

 لفاحملاو عماجملا هذهف «ةيمالعإلا ةزهجألا عيمج ىلع لقنتو «مهتاداشرإو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا نيل

 ءاغوغلا نم عقي ام ئَأَر ضرتعملا لعلو .هلضفو هللا دمحب ةرّهطم ةمّركم ةفّرْشُم

 . .تاركتملا لعفو «بعللاو وهلل ًامسوم دلوملا نوُذْحَتِي نيذلا ءاهفسلاو

 هّنإ لب «ءفيرشلا ّيوبنلا دلوملا تاعامتجاب ًاصاخ سيل اذه :هل لوقنف

 نيمنتغم سانلا عامتجا اهيف لصحي يتلا نكامألا نم ريثك يف ءالؤه نم عقي

 لضفأو نيوانعلا فرشأ ةلظمب اولظتسيو ءاهتحت اورتتسيل ةصرفلا كلت
 يف كلذ دّماشُي امك ءعورشم عامتجا يأ هنم ولخي ال اذهو «تابسانملا

 يف وأ «ماحدزالا عقي امدنع ةرمعلاو ّجحلا نكامأ يف وأ ءدجاسملا

 ةالصل عامتجالاك ءاهتّيعورشم يف دحأ فلتخي ال يتلا ةّيونسلا تاعامتجالا

 تارمجلا يمر وأ «تافرعب فوقولا وأ ءىحضألا ديع ةالص وأ ءرطفلا ديع

 لصأ يف ف حدقي ال اذه لكو «تاعامتجالاو دهاشملا نم كلذ ريغو

 .ءيش هسجتي ال َروُهْطلا ءاملا نأل عامتجالا

 امل ةعورشملا تاعامتجالا هذه عنم يغبني :لقاع لوقي نأ حصي لهف

 !؟ةلّهَجلا نم لصحت يتلا تاركنملاو تافلاخملا ضعب نم اهيف عقي

 ب رمآلا يهانلا رّبدتو رظانلا فصنأ ولو «ميظع ناتهب اذه كناحبس

 عقت يتلا عدبلا ّلُك براحُت نأو «تاركنملا عيمج - علمت نأ بجي :لاقل

 7 و «جارعملل وأ دلوملل ناك ءاوس 00 وأ عامتجا يأ

 يف وأ ءدجاسملا يف كلذ ناكأ ءاوسو «حيوارتلل وأ «نيديعلل وأ «ةرمعلل

 ةبراحمو دلوملل عامتجالا لصأ ىلع زيكرتلا نود ءاياوزلا يف وأ «تويبلا

 ,ةّيمالعإلا ةزهجألا ضعب يف ةيركفلا شويجلا شبيجتو ءاهلصأ نم ةيضقلا
 ثيح نم دلوملا ىلع عامتجالا ةبراحمل ةيِعَمجلا بطخلا يف ربنملا ىلع وأ
 .اهب بسانملا اهتقو يف ةبسانملا ءايحإل هب لافتحالاو «عامتجا وه

 عدبلا ةبراحم ىلإ سانلا نوحصانلا نودشرملا اعد ول :لوقأ

 وأ دلوملا عامتجا يف تناك ءاوس «تاركنمو َعَدِب يه ثيح نم تاركنملاو

 مهاق لقاع لك بابلا اذه يف مهعم ماقلو «باوصلا نيع كلذ ناكل «هريغ

 . ىدُهلا ىلإ عاد ءريخلا ىلع صيرَح حصان ٍروُيَغو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 هنم ُدَصُقُي ٌعامتجا الإ وه ام اندنع هتقيقح يف دلوملا نأ ملعا

 ةّمألا ىلع هلضفو هللا ةّنم ٌرُكَذَتو ا

 نودانيو دلوملل نوركنتملا اهب كشسمتي ٌةَطِقاَس د ةَبْشو ٌةَيِهاَو ٌللِع كانهو

 .ماع لك يف اهب
 7 8 1 ل ا 7 7 ع

 ىوعَد هذهو «ثلاث ٌديِع هنأ نودقتعي دلوملاب نيلفتحملا نأ :اهنم

 هوه 2

 هنايب قبس امك َةَّدودرَم

 ول هنأل «نيدلل ٌليمكتو ةعيرشلا يف ٌةداّيِز دلوملاب لافتحالا َّنأ :اهنمو

 دحأ ال هنأل «ةلولعم ةّلعلا هذهو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص نينلا هلعفل ًاريخ ناك

 ام لك سيلو .- مهئاملع نع ًالضف كلذ نظي وأ دقتعي نيملسملا ّم ماوع نم

 ربتعي ءمهدعب نم هلعفو ؛فلسلاو مّلسو هيلع هللا ىلص نلا هلعفي مل

 ..اًلكو اشاح مث ءالكو اشاح ...ةعيرشلا ىلع ًاكاردتساو نيّدلل ًاليمكت

 ؟داهتجالا باب نيأف اّلِإو

 دعب اميف ترهظ يتلا ةيداهتجالا لئاسملا فولأ ىف نولوقي اذامو

 !؟ًاضيأ نيدلل ٌليِمْكَت ىه له ؟ةلضافلا نورقلا

 مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ىلع تتاف اهنإ :لاقي نأ حصي لهو

 ؟هولهج وأ ءهيف اورصق وأ «كلذ اوسن مهنأو ؟فلسلاو

 !!ميظع ناتهب اذه كناحبس
 ف

 « ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبتكملا »



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىراتفب مالعإلا فز
 آية يّ يس لس للبلالل7اس 0 حجج

 ةيدّبعتلا تاّيفيكلا نم دلوملا لمع َّنأ ىعّلا يذلا نمو :لوقن مث
 !!؟اهنيعب اهيلع صوصنملا

 ّدرلا مدقت دقو «لطاّبلا نم لطبأو ,بذكلا نم ُبَّذكأ ءاعّدالا اذهف
 .ةيافكلا هيف امب ةّيرفلا هذه ىلع

 مه اهعرتخا نم لَو َّنأل .ةّيِضِفار ٌةَعدب دلوملاب لافتحالا َّنأ :اهنمو
 ؛نولوقي اذكه !!أبس نب هللا دبع دافحأ ضفاور ةقدانز مهو .«نويمطافلا

 نيلفتحملا لّوأ َّنأ نم ؛ًاقباس هانرّرق ام وه :ةّلِعلا هذه نع باوجلاو
 ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم اندّيس وهو ءهسفن دلوملا بحاص وه دلوملاب
 ةّيفيكلا ىف فالخلا امنإو ءهيف فالخ ال اذهو ؛كلذ ىلع ليلدلا انركذو
 هب ينتعا دق هنأ ىلع ًاّيّصن ًارمأ تسيل يهو «ترّيغتو ترّوطت يتلا ةقيرطلاو
 .كلذل ةصّصخملا بتكلا هتءارق ىفو هيف اوُهْلُأَو ءنيّيمطافلا لبق سانلا

 : همالك فيرحتو ريثك نبا ىلع ءارتفالا

 ةّماع ىلع مهتداعك سيلدتلاب ولو مهلطاب رشنل نوضرغملا دهم دقو
 :دحاولا فرحلاب اولاق ثيح ءمهنم مهفلا ىليلقو نيملسملا

 ةلودلا َّنأ [1791/11] «ةياهنلاو ةيادبلا» ىف ركذ ريثك نبا ظفاحلا َّنإ
 يتلاو  يدوهيلا حادقلا نوميم نب هللا ديبع ىلإ ةبستنملا - ةيديبعلا ةيمطافلا
 «ةريثك مايأب تالافتحا تثدحأ (ه0717  ه01) يتنس نيب ام رصم تمكح
 .ها «ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص ّيبنلا دلومب لافتحالا اهنمو

 .ريثك نبا ظفاحلا نع هولقن ام اذه

 اننإف !!هللاو متبذك :مهل لوقن هيلإ اوراشأ يذلا عجرملا بسحو
 بذكلا نيع وه ءهنع هومتلقن امو ظفاحلا ىلع هومتيعّدا ام اندجو
 نيّرِصُم متنك نإو «ةّمألا ءاملع نع لوُقُنلا يف ةنايخلاو سيلدتلاو «ءارتفالاو
 .نيقداص متنك نإ انل هوجرخأ :مكل لوقنف . . .كلذ ىلع

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0. مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 .«فاصنإو ِلّذَعِب ةيضقلا هذه نوشقانتس مكنأب مكئاعّدا نم متنأ نيأو

 «توقْمَملا ئوهلاو يزخملا بّضعتلا نيع هنإ لب . . .ئوَه ّلُك نع ِدّرجَتو

 ءاملع نع مِهِلوُقُن يف ءالؤه لثمل  ملسملا يخأ اي كلذ دعب نمأن فيكف
2004 

 .ةمالا

 دلوملا لمع يف ريثك نبا ظفاحلل يقيقحلا يأرلا ملسملا يخأ كيلإو

 .فاصنإو لدعب عوضوملا ةشقانم ىعُذَي نم هافخأ يذلاو «هتأشنو

 ةبتكم ةعبط ]١77/١[ «ةياهنلاو ةيادبلا» ىف ريثك نبا ظفاحلا لاق

 :هّصن ام «فراعملا

 تاداسلاو داوجألا دحأ «يربكوكلا ديعس وبأ رفظملا كلملا ...»

 ناكو (ةنسح راثآ :هلوق ىلإ رظنا) ةنسح راثآ هل ءداجمألا كولملاو ءاربكلا

 عم ناكو «ًالئاه ًالافتحا هب لفتحيو «لوألا عيبر يف فيرشلا دلوملا لمعي

 .(هاوثم نسحأو هللا ةمحر ٌةلداع ًاملاع القاع ًاكتاف «ًاعاجش ًامهش كلذ

 .ها «رانيد فلأ ةئامثالث دلوملا ىف فرصي ناكو» :لاق نأ ىلإ

 هنإ ذإ «ريثك نبا نم هيلع ءانثلاو حدملا اذه ىلإ هللا كمحر رظناف

 نسحأو هللا همحر :هلوق ىلإ .ٌعاجُش مهَش ٌلِداَع ْمِلاَع هنأب هفصو

 امك «تاقيوملاو شحاوفلل ٌبكتْرم ٌقِساَف ءٌرِجاَف «ٌقيدنز : لقي ملو «هاوثم

 !!فيرشلا دلوملا لمعب لوقي نميف ضراعملا ىوعد يه

 يف تركذ امم مظعأ مالك كانهف «ءعجرملا سفن ىلإ ئراقلا ٌليِجَأَو

 .ةلاطإلا فوخ هلقنأ مل ليلجلا مامإلا قح

 /1؟] «ءالبنلا مالعأ ريس» يف يبهذلا ظفاحلا مامإلا لوق ىلإ رظناو

 بحُي ًايْنُس «ًارّيخ ءًاعضاوتم ناك» :هّضن ام رفظملا كلملا ةمجرت دنع [م5
 .(نيئَدَحُملاو ءاهقفلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 دلوملاب لافتحالا يف ىدهلا ةمئأ لاوقأ

 يف يطويسلا ظفاحلا مامإلا دقع : يطويسلا ظفاحلا ةححلا مامولا 0غ(
 (دلوملا لمع يف دصقملا نسح) :ٌءامسأ ًاباب «يواتفلل يواحلا» هباتك

 رهش يف ّيوبنلا دلوملا لمع نع لاؤسلا عق و١ :هلَّوأ يف لاق «[1869ص]

 لهو ؟مومذم وأ دومحم وه لهو ؟ عرقلا ثيح نم همكح ام هلأ عيب

 : .(؟ال وأ ءهلعاف ُتاَكْي

 ةءارقو سانلا عامتجا وه يذلا - دلوملا لمع لصأ َّنأ» :يدنع باوجلاو
 مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا رمأ ةيادب يف ةدراولا رابخألا ةياورو «نآرقلا نم رّسيت ام
 ريغ نم نوفرصنيو «هنولكأي ٌطاَمِس مهل ذَمُي مث «تايآلا نم هدلوم يف عقو امو
 ميظعت نم هيف امل « ءاهبحاص اهيلع ُباَتُي يتلا ةنسحلا عّدبلا نم وه كلذ ىلع ةدايز

 .«فيرشلا هدلومب راشبتسالاو حرفلا راهظإو ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ردق

 ؛ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» هباتك يف لاق :ةيميق نبا مالسإلا خيش (؟)
 امإ سانلا ضعب هُثِدَحُي ام كلذكو» :هصن ام [5١”ص)] ثيدحلا را م ةعبط

 هلا ىلص ينلل ةبحم امأو ؛مالسلا هيلع ىسيع داليم يف ىراصنلل ٌةاَه
 . .داهتجالاو ةّبحملا هذه ىلع مهبششي دق هللاو ؛هل ًاميظعتو م د

 هله عاملا مدعو ؛. يضتملا ات عم «فلسلا عني مل ذه لان

 .مّلسو هيلع هللا 1

 هللا ىَّلِص نبنلل ةبحم» : : مالسإلا خيش لاق امك الإ دلوملا لعفن الف ؛نحن ام

 : لئاقلا ٌرد هللو .داهتجالاو ةّبحملا هذه ىلع اًنَبيِثَي دق هللاو .(هل ًاميظعتو مّلسو هيلع
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  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 وه مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 مكتحاو هيف ًاحدم تئش امب مكحاو مهّيبن يف ىراصتلا هتعّدا ام عد

 مظع نم تئش تكئش ام هردق ىلإ ٌبسناو فرش نم تئش ام هتاذ ىلإ بسناو

 مفب قطان هنع برعيف ٌٌدَح هل سيل هّللا لوسر لضف َّنِإف

 :ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا حاّرُشلا مامإو مالسإلا خيش ()

 لئس دقو» :هّصن ام قباسلا عجرملا سفن يف يطويسلا ظفاحلا لاق

 باجأف «دلوملا لمع نع رجح نبا لضفلا وبأ رصعلا ظفاح مالسإلا خيش

 نم حلاصلا فلسلا نم دحأ نع لقنت مل ٌةَعْذِب دلوملا لمع لصأ» :هصن امب
 نمف ءاهذضو نساحم ىلع تلمتشا دق كلذ عم اهنكلو «ةثالثلا نورقلا

 «نيحيحصلا)» ىف تبث ام وهو «تباث لصأ ىلع اهجيرخت ىل رهظ دقو

 موي نوموصي دوهيلا دجوف ةنيدملا مدق مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نأ نم
 ءىسوم جنو ,نوعرف هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف ءمهلأسف ءءاروشاع

 موي يف هب ّنم ام ىلع هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف هلل ًاركش هموصن نحنف
 ..ةمقنلا عفد وأ «ةمعنلا ءادسإ نم نيعم

 هيلع هللا ىَلص نببنلا اذه زورب ةمعن نم مظعأ ةمعن يأو :لاق نأ ىلإ
 لمعُي ام اَمأو 0 . وبلا كلذ يف ةمحرلا ين ملسو

 ةيدهزلاو ةيوبنلا حئادملا نم ِءىش داو ةقدصلاو ءاعطإلاو ةوالتلا نم هركذ

 .هللا همحر همالك ىهتنا ««ةرخآلل لمعلاو ريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكّرحملا

 لِطاَب لالدتسا اهنإ :ضراعملا اهنع لاق ىتلا ىه تاطابنتسالا هذهف
 !؟هيلع روكْنَملا نمو ركنملا نم يرعش تيلف ءاهركنأو ءٌدِساَف سايقو

 هؤافلخ الو .هلعفي مل مّلسو هيلع هللا ىّلص لوسرلا َّنِإ :ركنملا لوق اّمأو
 .خلإ . . .نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغ الو «نودشارلا

 ءروظحم كورتملا َّنأ ىلع ٌّصَن ُهْبَحْصَي مل نإ هدحو كرّتلا :لوقن انّنإف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا 5
 كك يبي ل سسج

 اًمأو عورشم لعفلا كلذ كرت نأ ديفي نأ هتياغ لب «كلذ يف ًاّضن نوكي ال

 ءةهدجحو كرَّثلا نم دافتسي ال اذهف .ًاروظحم نوكي كورتملا لعفلا كلذ نأ

 ّنأل ءطقاس ضارتعالا اذهف كلذ عمو «هيلع ُلُدَي ليلد نم دافتسي امنإو
 . *ةقيقحلا لصأ يف ال «ةقيرطلاو ةّيفيكلا يف انلُق امك فالخلا

 اولماعت نمم ٍراَجْفلاو ٍةَمسُملا نم مه ٠ ؛لفتحي نم رثكأ نب ءاعّالا امأو
 ةرثكب اوُفِرعو «ةنطابلاو ةرهاظلا نئسلا اوعيضو «تاولصلا ىف ه اونواهتو «ءايرلاب

 ءارتفاو .ٌحيرص ٌفذَق اذهف «تاقبوملاو شحاوفلا باكتراو «ماثآلاو يصاعملا

 «مويلا هنع لأسُي مل ن نإ ؛ًادغ هلئاق هنع لأسّيسو ءداهشألا سوؤر ىلع ٌحِضاو

 .هنم هللا مقتنيسف الو لاق امك مهنأ ةّلدأ نم هدنع امب َتبْنُي نأ هيلعو

 !!ميظع ناتهب اذه كناحبس :لوقنف نحن اًمأو

 .ءنوموصيو ءةعامج يف ةالصلا نورضحي نيذلا لُك لهو :لوقنو

 «.فاكتعالاب دجاسملا َنورمْعَيَو «نآرقلا نوؤرقيو «كورمتعيو نوّججبحيو

 ؟صئاقنلا هذه نع َنوُهّرْنَم

 ؟لطابلاب سانلا لاومأ ٌلكأيَو ءابّرلا ذخأي نم مهيف سيلأ :لوقأ

 ؟شحاوفلا ٌلعفَيو ءرمخلا ُبرشَي نم مهيف سيلأ
 ؟عجريو ُبوتيو «ئطخُي نم مهيف سيلأ

 .ريصقتلاو نايسنلا لحم ناسنإلاو ءءاظخ مدآ نبا ُلُكَو

 سيلبإ ةقيرطو «سفنلا ةيؤرو بجعلاو رْبكلا نم ّمِهّللا كب ذوعن
0 

 .[الك :نصل * ٍنيَط ني منقلحو را نم قِنفلَح 8 ُُ و : لئاقلا

 ًابَجعُم مهل ًارقتحُم .«سانلا ٌكِلَه :لاق اذإ ملاعلا َّنِإ :ءاملعلا لاق دقو
 .مهرسخأو مهكلهأ وهف ؟ ةسفنب

 .ةعدبلا نع ةصاخ ةلاسر يف ةلأسملا هذه يف لوقلا انطسب دقو )0(

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ب مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 ًاليلد سيل لافتحالا َّنِإ :مهلوق نوركنملا اهب ُلَّلعَتَي يتلا لّلِعلا نمو
 .ملسو هيلع هللا ىلص هتّيحم ىلع

 ديحولا ليلّدلا وه ءدلوملاب لافتحالا ّنِإ :ًادبأ لّقَت مل اننأ :باوجلاو

 اننإ لب ءٌّبِحُمب سيلف ؛لفتحي مل نم نإو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هتّيحم ىلع
 لئالد نم ليلد وهو «هتّبحم رهاظم نم ٌرهظَم دلوملاب لافتحالا ْنِإ :لوقن
 .ًاعَّتم الو ءَاَبِحُم نوكي ال ؛لفتحي مل نم نأ مزلي الو «هعابّتاو هب قّلعتلا

 مامتهالاو ةيانعلا ديزم عم هب اهتابثإ يفني ال «عابّتالاب ةّيحملا تابثإو
 لوصألاو دعاوقلا نع ٍجرْخَي ال يذلا «لافتحالا يف نيِلِئِمَتُملا نيعورشملا
 ةرثكلا نأ دجول ءركنُملا فصنأو لقاعلا ثحب ولو .ءلوقعلا يوذ دنع

 هب قّدشتو «نورتفملا هارتفا امم ًامامت ضيقنلا ىلع مه ؛لفتحي نمم ةرئاكلا
 .ابذك الإ نولوقي نإ مههاوفأ نم جرخت ةملك تربكف «نوفذاقلا نوقّدشتملا

 :مهلوق نوضرتعملاو نوركنملا اهب ُحُرْصَي يتلا تاطلاغملاو هّبّشلا نمو
 فزاعملاو ىناغألا لامعتساو ءءاسنلاب لاجرلا طالتخا دلوملا ىف لّضحَي هنإ

 .تاهافسلا كلت خلإ . . .نادرملا ىلإ رظنلاو ء«تاركسملا برشو

 عقي ملف «دلوملا تالفح نم تائم انرضح دقف «لئاقلا اذه هللاو ِبَّذَك دقو
 اندالب يف ًاصوصخو ءارتفالا اذه نم ًائيشَرَن ملو ,فزاعم عمسن ملو «طالتخا
 ءدلبلا اذه يف لصحي كلذ نأ نوتبثي فيك يردن الو «نيفيرشلا نيمرحلا يف

 لوط يف هللا لضفب ةرشتنم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةئيه زكارم هذهو
 هذه نم ةدحاو ةلاح  نينسلا ّرم ىلعو  اوطبضي مل كلذ عمو ءاهضرعو دالبلا
 اذه «ميظع داسفو ءانغو فزعو برشو طالتخا نم هّرِكْذ ام اهيف تالافتحالا
 . ماعَتُم وأ ىمعأ الإ هركتي الو ,راهنلا ةعبار يف سمشلا حوضوك ٌحِضاَو ٌرمأ

 ليل ىلإ ُراهَّنلا جاتحا اذإ ٌةْيَش ناهذألا يف ٌحِصَي سيلو
 .ةيجراخلا نادلبلا ضعب يف لّصحَي امنإ كلذ نكل :لاق اذإف

 ضعب يف ٌعَقَي هنإ :لوقت نأ بجاولا ناكو ؟تمّمع اذامل نذإ :انلق

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 «قسافب سيل ربخلا كلذ لَقَت يذلا َّنأ تنّييت دق تنك نإ ءاذكو اذك نادلبلا
 كسار ىيعب كلذ تدهاش دق تنك وأ

 ةلهجلا نم نادلبلا ضعب يف عقي هنإ :تلقل تفصنأ ول كلذ عمو
 الو ءقحلا نازيم يف ةميق الو مهل نزو ال نيذلا ءاهفسلا ةّماعو «ءاغوغلا
 .ليلعت الو ليلد يف مهب رابتعا

 نوري الف «قفألا قيضو رظنلا رصقب ئلاعت هللا مهالتبا م اوقأب اًنيِلِب دقو
 اهرهاوظو «ةّيفرحلا اهتالولدم الإ صوصنلا نم نومهفي الو « .مهسفنأ الإ
 كلذلو «.هفالخ رّوصت وأ «كلذ ريغ مهفل دادعتسا مهدنع سيلو «ةّيظفللا
 داهشتسالاك «مهراكنإو إو مهدودرو مهماكحأ يف ميمعتلا كلسم نوكلسي مهنإف
 كه :ثيدحو .(ّدر وهف «هنم سيل ام اذه انرمأ يف ٌتدحأ نم» :ثيدحب
 دلاوملا تاللافتحا نأ يف لوقلا قالطإ ىلإ «ةلالض ةعدب لُكد ءةعدب َةَدلحُم
 ملعلا لهأ لاوقأ ىلإ تافتلا نود «خلإ .. .ٌءانغو ُدْهَّلو ٌبرشو طظالتخا اهيف
 يف يتلا (هنم سيل ام) :ةملكل مهفت نودو «ةعدبلا ثيداحأ دييقت يف
 نم َّلُك نأ عم ءاذر وهف .هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ثيدح
 «لامعألا ل دودرملا 3 فرعيس «ًاليلق ركف نكل ( نعمي مل وأ رظنلا نعمأ
 لئاسملا نم تدغ دق ةلأسم هذهو ءاهلوصأو ةعيرشلا دعاوق هلمشت مل ام وه
 .هبالطو ملعلا لهأ دنع ةروهشملا ةمولعملا

 َكِلَدَم ءديَمَسو هلأ ٍلْصضَفب لم ةيآ نإ :مهضعب لوق ةطقاسلا هّبشلا نمو
 ؛مّلسو هيلع هللا ىَلِص لوسرلاب حرفلا ىلع لدت ال 6 :سنوي] احرف
 :انه ةمحرلاب دارملا نأل :اولاق .دلوملا ةّلدأ يف كلذ انرهظتسا امك
 راثآلا نم ٌةلمُجَو .كلذ يف نيرسفملا ضعب لاوقأ اولقنو «نآرقلاو مالسإلا
 ٍدحأل حصي الو «كلذ يف عوفرم ثيدح دري مل هنأ عم «بابلا اذه يف
 . مّلسو هيلع هللا ىَلَص هللا لوسر لوق وه لوقلا اذه : :لوقي نأ ذئنيح

 نأ الولو ءاذه نم برغأو بجعأ ءيش يأ ٠. . هللا ناحبس :لوقن

 ٌردع هنإ :انلقل ءهللا لوسر ًادمحم نأو هللا اّلِإ هلإ ال نأ دهشي َركنملا اذه

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبتكملا ف
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 هنع تكتف «ديحوتلا ةملك هل ُعَمْشَت نكل «ٌنيهم ٌدِقاَح ٌضْغْبُمو «ٌنيِبُم َلِضُم

 .ناميإلا لهأ نأش وه امك «هب ّنظلل ًانيسحت

 مّلسو هيلع هللا ىَلِص لوسرلا فصو ءاج دقل :لوقأ باوجلا يفو
 :ءايبنألا] 40 يلع ٌهَمحَب الإ كتَسُرَأ امو :ئلاعت هلوق يف ةمحّرلاب

 ْنِي كلرْسَر ْمْكََم ْدَقْلط :ئلاعت هلوق يف ميحرلاب هفصوو «(0

 402 دست كوي نييؤفْلاب مكحِتَع ٌُشيِرخ ْرْثْدَع ام هع ُديَِع مكيف
 .عوضوملا اذه يف ةريثك صوصن فيرشلا ثيدحلا يفو 21158 :ةبوتلا]

 «ديََسَو هلأ ٍلْصَنِب لق :ئلاعت هلوق يف ةمحرلا َّنأ نم عناملا امف
 ءنآرقلاو «مالسإلا :نوكيف ءمّلسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا لمشت [08 :سنوي]

 .ةمحر كلذ َّلُك ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص بنلاو

 !؟ةمحرلا وه يذلا نآرقلا هيلع لزنأ يذلا نمو

 !؟ةمحرلا هذهب ءاج يذلا مّلسو هيلع هللا ىّلص ًادمحم يبنلا وه سيلأ

 ىلع «ةمحرلا» :ظفل قالطإب ٌحيرَص ّصن نآرقلا يف ٍتأي مل ولف

 ءاج هنأ ىلإ ةراشإو ةلالد كلذ فكل «ةفيرشلا هتاذو ميركلا هصخش

 .ةمحر وهف ؛ ةمحرلاب

 سل هبا يعن ميلا سا ملا سا خخ !" م _َ
 ءاسيحو و راقوَو مزَعو مزخو هلك ةمحر

 بحاص بهذم ىلعف «نآرقلا يف كلذب حيرصتلا ءاج دقو فيكف

 لمشت ةميركلا ةيآلا نأ يف كش ال (نآرقلاب نآرقلا ريسفت يف نايبلا ءاوضأ)
 لك# :اهب حرفلاب هللا انرمأ يتلا هللا ةمحر وهف ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا

 «ىمظعلا هتمعنو هللا لضف وهو [08 :سنوي] 4أوحَرْفَف َكِلَدَِم ديمو هللا ٍلْضَمِ
 : ىرخألا ةيآلا يف ءاج امك نيتملا هلبحو

 يعد الاد ه كر ع ع 00 2 ٠ . هس ور

 منك ذإ َْكيِلَع للا َتَمَعِ أوُرُكْذَاَو اَرَعَت الو اًعيِيب هَل ٍلْبَحِ أوُمِصَتْعاَول

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 كسلا سر سجل

 هل
 .ةيآلا ٠١8[ :نارمع لآ] «انوْعِإ هوِيَمْعت محبس كيوم ني ني كلأَك كادعأ

 هب ءاج امب مهبولق نيب فَّلأ يذلا وه هنأل هلا معن ها يك رون
 .ميقتسملا طارّصلاو ميوقلا يدهلاو «مالسإلاو نآرقلا نم

 لجو ّرع هللا نإ مث :«هريسفت» يف يربطلا هاور اميف قاحسإ نبا لاق

 ءمّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم هلوسرب مهنيب فّلأو «مالسإلاب كلذ أفطأ

 .هأ ءهؤانث لج مهركذف

 .هتافو موي سفن وه هتدالو موي نإ + :مهضعب لوق ةطقاسلا هبشلا نمو

 مويلا اذه َّلْخَتي نأ ٌبِحملاب لوألا ناكو «نزحلا نم للوأب حرفلا سيلف

 .ٍنزحح مويو ًامتأم

 ىلع َّدَّرلا انافك دق يطويسلا نيدلا لالج ةمالعلا مامإلا َّنِإ :لوقنو
 :هصن ام «يواحلا» هباتك يف لاقف «ةطلاغملا هذه

 بئاصملا ٌمظعأ هتافوو معّنلا ٌمظعأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالو َّنإ»
 دنع نوكسلاو ربصلاو ءمعُنلا ٍركش راهظإ ىلع تّفح ةعيرشلاو ءانل
 جرفو ٍركش راهظإ يهو «ةدالولا دنع ةقيقعلاب عرشلا رمأ دقو «بئاصملا

 ةحاينلا نع هت لب هريغب الو (ةقيقع) حبذب توملا دنع رُمَأَي ملو ىدولوملاب

 راهظإ رهشلا اذه يف ُنّسْحَي هنأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تّلدف ؛عزجلا راهظإو
 لاق دقو «هتافوب هيف نزحلا راهظإ نود «ملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب حرفلا
 موي اوذختا ثيح . ..ةضفارلا مذ يف «فئاطللا» هباتك يف بجر نبا
 هيلع هللا ىَّلص هلوسر الو هللا رمأي ملو «نيسحلا لتقم لجأل ًامتأم ءاروشاع
 .(مهلود وه نمم فيكف «٠ «ًامتأم مهتومو ءايبنألا بئاصم مايأ ذاخّتاب مّلسو

 ثيدح مهيلع قبطي تاضارتعالا هذه (باحصأ) نم ًاريثك نأ : : لصاحلاو

 :لاق هنع هللا يضر ةفيذح نع ئلعي وبأ ةجرخأ يذلا مّلسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا

 أرق َلِجَر ؛مكيلع فاخأ امم» :مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر لاق
 هذبنو هنم خلسنا «مالسإلا هُؤادِر ناكو هيلع هتجهب تير اذإ ىتح نآرقلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 اي :تلق :لاق ؛كرشلاب هامرو فيسلاب هراج ىلع ئعسو ءهرهظ ءارو

 لاق .«يماّرلا لب :لاق ؟يماّرلا وأ ُئِمرَملا ءكرشلاب ئلوأ امهيأ ءهللا ّيبن

 .ديج هدانسإ :ريثك نبا ظفاحلا

 يبأ ٍقتِع رَّبَح َّنإ :مهلوق مهضعب اهب كسمتي يتلا ةطقاسلا هبشلا نمو

 لاب ٌرْث ءملسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ةدالوب ُهترّشَب امل هتالوم ةبيوثل بهل
 نبا مالكب نولدتسي مث «نآرقلل ٌفلاَخُم هنأو ءهيف ةَّبح ال ءمانم اًيؤر هنأل

 .هيف ةجح ال «مانم ايؤر هنأ «حتفلا» يف ظفاحلا ركذ :نولوقيو رجح

 نبا وه ءظفاحلاب هفصوو انه همالكب ٌلدتسا يذلا رجح نبا اذه :لوقأ

 ثيدحب هل ًالدّتسُم ؛ حيحص ٍلْضَأ ىلع دلوملا ج جيرخت طبنتسا يذلا هسفن رجح

 َنِإ» :لاق لب «كانه ب لخأي مل ٌركنملا نكلو ءمّدَقَت امك ءاروشاع موص

 .(ٌدِساَف نمايقو لاب ٌلالدتسا «ءاروشاع مايص ثيدحب رجح نبا لالدتسا

 نباب ُتِرَتُكَي هنإف ء!!فلاخملا اذه كلسم جاجوعا ىلإ يخأ اي رظناف

 امِرّتحُم اذكه «(ظفاحلا) لاق :لوقيف «هاوه قفاوي هداهتجا نأ نظي امدنع رجح

 هداهتجا َّنأ ئأَر امدنع همسا ركذب ىتح ثرتكي ملو ء(ظفاحلاب) هل ًافصاو ًارّدَقُم
 ىلع دلوملا ّجّرََخ نم لوأ وه رجح نبا ْنأ ُملعَي ناك اذإ اذه «هاوه فلاخُي

 . هبحاص ىلع ضاق لهجلاب َكّبْسَحف «ملعي ال ناك اذإ امأ ءءاروشاع ثيدح

 يف رجح نبا مالكب ٌلدتسملا ركنملا اذه لهج نع ًانايبو ًاملِع َكُديِزأَو

 همالك فّرح لقانلا اذه َّنأب ««هيف َةَجُح ال مانم ايؤر هنأب» :ةبيوث ربخ ّدَر

 ههجو ىلع هب تأي ملو ءهلصأ نع هعطق ذإ :هاوه َقِفاَوُي امب هيف فّرصتو
 . الوذخم هبقع ىلع ُهَدرَو .هتّجحب ُهَكَصَل ًالماك هب ءاج ولو «حيحصلا

 هنأ :هثحب ةمتاخ يف نّيبو «ضارتعالا اذه ّدر رجح نبا ظفاحلا َّنإف

 «بلاط يبأ ىلع لّضفت امك ؛بهل يبأ ىلع ءاش امب هللا لضفتي نأ ُروُجَي

 عقو نمل ًاماركإ روكذملا ليضفتلاو «ًاتابثإو ًايفن فيقوتلا ؛كلذ يف عبّتملاو

 يف ربخلا اذه نع ًاصاخ ًاثحب انبتك دقو «كلذ وحنو هل ٌرِبْلا رفاكلا نم

 :هصن كيلإو «ميهافملا» انباتك

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 هتيراجل بهل يبأ قتع ةصق «ةريسلاو ثيدحلا بتك يف ء ءاملعلا ركذي
 بلطملا دبع نب سابعلا َّنأو ءمّلسو هيلع هللا ىلص يننلا ةدالوب هتربخأ امل ةبيون
 مكدعب ًاريخ قلأ مل : :لاقف .هلاح نع هلأسف .هتافو دعب مونلا يف ذ بهل ابأ ىَأَر

 .نينثالا موي لك يف ّيلَع فقيل هنإو |و «ةبيوث يتقاتعب هذه يف تيِقُّس يّنَأ ريغ
 :لثم ءريسلاو ثيدحلا ةّمئأ نم ٌةلمجج هلقنو هاور ربخلا اذه :تلق

 رجح نبا ظفاحلاو ؛يراخبلا مامإلاو «يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا
 ظفاحلاو «يليهسلاو ؛«ماشه نباو «يقهيبلا ظفاحلاو «ريثك نبا ظفاحلاو
 .يواخسلا ظفاحلا ذيملت يعفاشلا رمع نب دمحم مامإلاو .يوغبلا
 : يتأي اميف ليصفتلاب كلذ نيبأسو «يرماعلاو ءرخشألاو

 4078/70[2] «فنصملا» يف هاور دقف : يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا امأف
 ريبزلا نب ةورع ىلإ هدانسإب (هحيحصا يف هأور دقف :يراخبلا مامإلا امأو
 ,[77 :ءاسنلا] #1 ُكَدْعَصَرَأ 2 جل كُئلأر» باب)» م(حاكتلا باتك) يف ٌلَسرُم
 قيرط نم يليعامسإلا هاور هنإ :لاقو «حتفلا» يف يف هركذ دقف :رجح نبا اًمأو
 ثيدحلا يفو :لاقو رمعُم نع قازرلا دبع هاورو «ناميلا يبأ نع ؛يلهذلا
 ٌتلاَخَم هنكل .ةرخآلا يف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا نأ ىلع ةلالد
 كه ُهَسلَعَجَه لمع ْنِم م اونِمَع ام لإ اَئنَِقَول :ئلاعت هللا لاق ءنآرقلا رهاظل
 .[7 :ناقرفلا] 42 اروُعَنَ

 هب هثّدَح نم ركذي ملو ةورع ةلسرأ «لسرم ربخلا نأ :ًالوأ بيجأو
 «هيف ةجح الف ءمانم ايؤر ربخلا يف يذلاف .ًالوصوم نوكي نأ ريدقت ىلعو
 .هب جتحي الف دعب ملسأ كاذ ذإ نكي مل اهآر يذلا لعلو

 ث

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 هللا ىَلص نبنلاب ُقّلعتَي ام نوكي نأ ٌلمّتحيَف ؛لوبقلا ريدقت ىلع :ًايناثو

 َفْمُح هنأ َمّدقَت امك بلاط يبأ ةصق ليلدب ؛كلذ نم ًاصوصخم مّلسو هيلع

 .حاضحّصلا ىلإ تارمغلا نم َلَقْنَق «هنع

 ال مهنأ :هانعمف ءرافكلل ريخلا نالطب نم درو ام :يقهيبلا لاقو

 نم مهنع َفّمْحُي نأ زوجيو «ةّنجلا لوخد الو «رانلا نم صلختلا مهل نوكي

 امب رفكلا ىوِس «مئارجلا نم هوبكترا ام ىلع ةنوّبجوتسُي يذلا باذعلا

 .تاريخلا نم هوُلِمَع

 مهعفنت ال رافكلا َّنأ ىلع عامجإلا دقعنا :لاقف ضايع يضاقلا اّمأو

 ّدشأ مهضعب ناك نإو «باذع فيفخت الو ميعنب اهيلع نوباثُي الو ؛مهلامعأ

 . ضعب نم اباذع

 نم درو ام عيمج َّنِإف «يقهيبلا هركذ يذلا لامتحالا دري ال اذهو :تلق

 ؟هفيفخت نم عناملا امف ؛رفكلا ريغ بنذ امأو ءرفكلا بنذب قلعتي اميف كلذ

 .هيف صنلا درو نمبو ءاذهب صاخ فيفختلا اذه :ىبطرقلا لاقو

 :ناتيضق انه :«ةيشاحلا» ىف رِّيَملا نبا لاقو

 طرش نأ .هرفك عم رفاكلا ةعاط رابتعا ىهو «لاَحم :امهادحإ

 .رفاكلا نم ٌدوقفَم اذهو ء.حيحص دصقب عقت نأ ةعاطلا

 ال اذهو «ئلاعت هللا نم ًالّضفت لامعألا ضعب ىلع رفاكلا ةباثإ : ةيناثلا

 نأ زوجيو «ةربتْعُم ةبرُق ةبيوثل بهل يبأ قتع نكي مل ؛كلذ رّرقت اذإف

 كلذ يف ْعِبَتَملاَو .ءبلاط يبأ ىلع َلْضْفَت امك ءءاش امب هيلع هللا لّضفتي

 . ًاتابثإو ًايفن فيقوتلا

 رفاكلا نم عقو نمل ًاماركإ روكذملا لّضفتلا عقي نأ ءاذه ةّمتتو :تلق

 ١58[4. /9] يرابلا حتف» .ملعأ هللاو «كلذ وحنو ءهل ّربلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا 03
 كة يبس ل 0 بج

 :ًاقّلعُي لاقو «ةياهنلاو ةيادبلا» ىف هاور دقف :ريثك نبا ظفاحلا اّمأو
 ءهتعاس نم اهقتعأ ؛ هللا دبع نب دمحم هيخأ نبا داليمب ةبيوث هترّشَب امل هنأل
 .[7078/؟] ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» .ها كلذل كلذب يزوجف

 :يواخسلا ظفاحلا ذيملت يعفاشلا قرُحَب رمع نب دمحم مامإلا امأو
 وه امنإ هنع باذعلا فيفختف :تلق» :ًاقّلَعُم لاقو ««هتريس» يف هاور دقف
 لجأل ال بلاط يبأ نع فّمخ امك ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص يبنلل ةمارك
 :دوه] 4َنوُلَمْتي اوناكح ام ٌلِطَبَو ابن أوُعَنَص ام طيحو# :ىلاعت هلوقل «قتعلا
 . '0070[9ص] «راونألا قئادح» نم .ها 17

 0 /ه] اقّنِّسلا حرش ىف هاور دقف :يوغبلا ظفاحلا امأو

 هحراش لاقو .«لفاحملا ةجهب» يف هاور دقف :يرماعلا مامإلا امأو
 فّقخ امك ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هل ًاماركإ هب صاخ اذه :ليق» :رخشألا
 لمع رفاك لك نع باذعلا فيفخت نم عنام ال :لبقو «هبيبسب بلاط ىبأ نع
 ]4١/1[. «ةجهبلا حرش» نم .ها «ًاريخ

 نبال «ةريسلا» حرش يف «فنألا ضورلا» يف هاور دقف :يليهسلا امأو
 ابأ هاخخأ عفن امك ءرانلا يف وهو كلذ هعفنف» :ربخلا لقن دعب لاقو ماشه
 ًاباذع رانلا لهأ ُنوهأ وهف ءمّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هيد بلاط

 لخدي الو «هنازيم يف هدجي ال يأ «فالخ الب ٌظطّبحُم هلك رفاكلا لمعف اّلِإو
 .[197/05] «فنألا ضورلا» .ها «ةنج هب

 «عبيدلا نبا ظفاحلل ًاوزعم صنلا اذه «لافتحالا لوح» انباتكل ةقباسلا تاعبطلا يف ركذ (7)
 ةعبط ترهظ دقو «هيلإ ًابوسنم عبط دق «راونألا قئادح» باتك نأ ىلع ًادامتعا كلذو
 قرحب رمع نب دمحم يضاقلا هيقفلا مامإلا ىلإ ةبسنلا ققحم روكذملا باتكلل ةديدج
 اذل هّيرْصَع عبيدلا نباو ءيواخسلا ظفاحلا ذيملت وهو ءه٠97 ةنس قفوتملا يعفاشلا
 .هيلع هيبنتلا مزل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ثحتببلا لصاح

 بتك يفو «ثيداحألا بتك يف ٌةروهشَم ةصقلا هذه َّنأ :لصاحلاو

 يراخبلا نوك اهقيثوت يف يفكيو «نودمتعم نوربتعم ظاَفُح اهلقنو «ريسلا
 دنسملا نم هيف ام لُكَو ؛«هتناكمو هتلالج ىلع قفتملا «هحيحص» يف اهلقن

 جرخت ال اهنإف هيف يتلا "”تالسرملاو تاقلعملا امأو ؛مالك الب حيحص
 يف ٌةلصَمُم يه امك «دودرملا ىلإ ْلِصَت الو «لوبقملا ةرئاد نع اهلوصأ

 نيذلاو ءحلطصملاو ثيدحلاب نولغتشملا ملعلا لهأ هفرعَي اذهو ءاهعضاوم

 .حيحصلا يف اءاج اذإ امهمكح نوفرعيو ءلّسرُملاو قّلعُملا ىنعم نوفرعي

 يقارعلاو «يطويسلا «ةيفلأ»ك «حلطصملا ٍبتُك يف كلذ تئش نإ رظناف

 ام ةميق اونّيبو «ةلأسملا هذهل اوضّرعت مهنإف ««يوارلا بيردت»و ءامهحورشو
 .نيقّقحملا دنع لوبقم كلذ نأو ءلَسرّملاو ٍقّلعُملا نم حيحصلا يف

 اهركذي يتلا تاماركلاو لئاضفلاو بقانملا نم ةلأسملا هذه َّنِإ مث
 نوطرتشي الو ءاهلقن ىف نولهاستيو «رّيّسلاو صئاصخلا بتك ىف ءاملعلا

 طرشلا اذه طارتشا ىلإ انبهذ ولو «هيلع حلطصملا ىنعملاب حيحصلا اهيف
 لبق ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا ةريس نم ءيش ركذ انل نكمأ امل ءذاشلا

 ىلعو «ةدمعلا مهيلع نيذلا ظافحلا بتك دجت كنأ عم «ةثعبلا دعبو ةثعبلا

 نم هركذ زوجي ال امو زوجي ام انفرع مهنم نيذلاو ءلوعملا مهعينص
 َدخَأ امو «ليسارملاو تاعوطقملاب ةءولمم مهبتك دجت «فيعضلا ثيدحلا

 ّنأل ؛ ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر صئاصخ يف مههابشأو ناهكلا نع

 .هنم فلسلا فقومو لسرملا ثيدحلا نع صاخ ثحب يتأيس (0
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 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبتكملا #



 كك ٍٍٍِِ ٍ  يي يي يسلب 0 حج مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا تك

 .هتراكن ت تتبثو ؛هعضو ققحت ام الإ «ماقملا اذه يف هرْكِذ زوجي امم كلذ

 ام ّلِإ ًائَمِرَمَوأ# :ليلاعت هلوق ضِراعُي ربخلا اذه َّنِإ :لاق نم لوق اَمأ
 امب دودرم لوق اذهف ء[؟* :ناقرفلا] 2 اًروُتَنَم بك ةشاعجف ِلَمَع ْنِم 1 م المع

 . ًاقباس مهنع هانلقنو «ءاملعلا هلاق

 رافكلا لامعأ َّنأ ىلع لدت ةيآلا َّنأ وه :ماقملا اذه يف مالكلا ريرحتو
 نع ُفْمَحُي ال هنأو «باذعلا يف ءاوس مهنأ اهيف سيلو ءاهيلإ رظْنُي ال
 .ءاملعلا دنع ررقم وه امك «باذعلا مهضعب

 هيف سيلو «ءرافكلا مومع يف هنإف ٠ ضايع ةاكح يذلا عامجإلا كلذكو

 اذهلو .هولمع لمع لجأل مهضعب , نع باذعلا فْفَحي ال للاعت هللا َّنأ

 .اهنم لفسألا ِكرَّدلا يف نوقفانملاو «تاكرد منهج للاعت هللا لعج

 ٍفلاَحُم عم عامجإ حصي ب الو ,حيحصلا صّنلا هدّرَي عامجإلا اذه نإ مث
 نأ (حيحصلا» يف تبث هنأ كلذو 2 ةبلطلل مولعم وه امك ءصَنلا

 ناك هنإف ءءيشب بلاط ابأ تعفن له : لثُس مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر

 ىلإ هتجرخأف «رانلا نم ِتارمَع يف هتدجو)» :لاقف ؟كنع عادبد ؛كطوخَي

 ؛مّلسو هيلع هللا ىلص ٍيبنلا نع هعافد عفت دق بلاط وبأ وه اهف

 ىلإ راثلا تارمغ نم كلذ لجأ نم مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا هجرخأو

 .اهنم حاضحض

 ثيدحلاو هيف ركنم ل «ًاضيأ بابلا اذه نم بهل ىبأ نع فيفختلاف

 «فيفختلا ُبِحوُي ّلَمَع مهل نكي مل نميف ةروكذملا ةيآلا ْنأ ىلع لدي

 َّنأ ىلع ٍةلالد ُيأو هل ٌةلالك ؛روكذملا بلاط يبأ ثيدح يفو
 «ةرخآلا رومأ يف ةمايقل هلا موي لبقو .نآلا ٌفّرصتَي ملسو هيلع هللا ىّلص نبنلا

 .هنع عفادو هب قّلعَت نمل عفشيو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 3في مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسرلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 َّنإف ,مكح اهب ُتِبْثَي ال ؛مانم ايؤر ربخلا اذه َّنِإ :لاق نم لوق اّمأو
 .اهريغو ةيعرشلا ماكحألا نيب ُقّرَقُي ال - باوصلل هللا هاده  لئاقلا اذه

 ذخأ زوجي له :ءاهقفلا نيب عقاو فالخلا َّنإف ؛ةيعرشلا ماكحألا امأ

 «مانملا يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ايؤرب رابخألا حيحصتو ماكحألا

 ..؟ال مأ
 هيف ءيش ال «بابلا اذه يف ايؤرلا ىلع دامتعالا َّنِإف ءاهريغ امأو

# 

 .اقلطم

 لبق ةيلهاجلا لهأ ايؤُر ىف ءاج ام اوركذو ظاَّفُحلا اهيلع دمتعا دقو

 ىلع يضقيس هنأو «هروهظب ةرذنملا مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةثعب

 اهتمدقم يفو ءاذهب ةءولمم ةنّسلا ُبتُكو .داسف نم هيلع مه امو كرشلا

 لالدتسالا نم عنام ال يتلا تاصاهرإلا نم اهوّدعو «ةوبنلا لئالد» باتك

 .اهوركذ امل كلذ الولو ءايؤرلاب اهنأش يف

 اهب ٌتبِثَي الو وََجُحِب تسيل اهنإ :سابعلا ايؤر نأش ىف لئاقلا لوقف
 هب دارملاو ءمهريغو ظافحلا نم ةمئألا لمع نع جور «هربخ الو مكخ

 .هلل رمألاو «قحلا نع ثحابلا نأش نوكي اذكه امو «ريغ ال ليوهتلا

 رافكلاو «رفكلا لاح يف سابعلا وه َريْخُملاو يئاّرلا َّنِإ :لاق نم اًمأو
 ةحئار ال ءٌدودرَم ٌلوَق اذه ّنإَف ءمهرابخأ َلَّبقُت الو ؛مهتدابش مس ال

 ةداهشلا باب نم ايؤرلا 3 ٌدحَأ لقي مل هنأل كلذ ءٌلطاَب وهو «هيف ملعلل

 .ناميإ الو ٌنيِد اهيف طرتشي الف «ريغ ال ٌةَراَّضب يه امنإو ءًاقلطم

 ِكِلَم ايؤر نع مالسلا هيلع فسوي ةزجعم نآرقلا يف ئلاعت هللا ركذ لب
 ئلاعت هللا لعج كلذ عمو ءاقلطم ايوامس انيد فرعي ال ٌنَنْنَو وهو ءرصم

 ولو «هتّصقب اهنرقو «هلضفو مالسلا هيلع فسوي ةّوبن لئالد نم ةيمانملا هايؤر
 «ىنثو كرشم ايؤر اهنأل «لولاعت هللا اهركذ امل «ءيش ىلع لدي ال كلذ ناك

 ْ .راكنإلا يف الو دبيأتلا يف ال ءاهيف ةدئاف ال

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئثأ ىواتفب مالعإلا 5/4
 كة سي يوي

 ام كلذ ئرّيو «مانملا يف ئلاعت هللا ئرَي رفاكلا َّنأ ءاملعلا ركذ اذهلو
 . ٌعيِرْفَتو ٌحببوتو ٌراذنإ هيف

 لاح يف كلذ ْىأَر سابعلا َّنِإ :لئاقلا لوق نم ٍبجَعلا َلُك ُبِجَعلاَو
 لدي لوقلا اذه َّنإف «مهرابخأ لبقت الو مهتداهش عمست ال رافكلاو «هرفك
 وأ يباحصلا نأ :حلطصملا يف ررقملا ذإ «ثيدحلا ملعب ةفرعملا مدع ىلع

 كلذ دخأ .همالسإ دعب كل ئوَر مث .هرفك لاح يف ثيدحلا لمحت اذإ هريغ

 اذه بحاص َدْعَب فرعتل رعتل حلطصملا بتك يف كلذ ةلثمأ رظناو «هب َلمْعَو هنع

 اميف لوخدلا ىلع ضرتعملا لمح يذلا َوُه ئوَهلا امنإو «ملعلا نع لوقلا
 . هنقتي ال

 عيمج نع ٌفلتخَت هذه سابعلا ايؤر نإ :لوقن نأب ثحبلا متخنو

 هللا ىَلِص هللا لوسر انديس ةرضحب سابعلا اهيكْحَي اهنأب ةزيمتم يه ذإ «يئارملا
 «نيدلل ٌةَفلاَحُم اهيف ناك ولو ءاهقّدصو اهّرقأو اهعمس دقو ءمّلسو هيلع
 ةصقك «ةيريرقت َّةَنُس تحبصأ اهنإف ءاهَرَقأَو اهعمس ثيح هنكل ءاهّدرو اهركنأل
 . حيحصلا باحصأ اهلقن دقو ءاهآر يتلا ةساسجلا نع ِهرِبَحَو يرادلا ميمت

 هللا يضر ةشئاع ةديسلا ُهتَّوَر يذلا ؛عرز مأ ثيدحب روهشملا ثيدحلاكو

 نعمتجا يتاوللا ةوسنلا ربخ هيفو «مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انديسل اهنع
 ةشئاع ةديسلا تناكو «ةيلهاجلا رابخأ نم وهو «نهجاوزأ لاوحأ نركاذتو
 اهيلإ عمتسي وهو مّلسو هيلع هللا ىلص َيبنلا ىلع ربخلا صمت َصُقَت اهنع هللا يضر
 كل تنك» :هلوقب ةصقلا ىلع ُنّلعُيَو مالكلا يف اهعم بواجتيو ديدش مامتهاب

 .«عرز مأل عرز يبأك
 بتك يف ءاملعلا هركذو «عفرلا ْمُكَُح هل ًاّيورم ًاثيدح راص ربخلا اذهف

 .(حيحصلا» يف ملسمو ء(حيحصلا» يف يراخبلا مهنمو «.ثيداحألا

 يف نعمتجا ةوسن نع َةَّضِق هنأ عم «ةيدمحملا لئامشلا» يف يف ذ يذمرتلاو

 ٌمكُح َّدَحَ .هل مّلسو هيلع ِ هللا ىَلص هللا لوسر عامسب نكل «ةيلهاجلا

 .ةربتعملا هئيواودو هبتك يف ىورُي نأ ٌقحتساو «عوفرملا ثيدحلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 1: مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 : لسرملا ثيدحلاب لمعلا يف ثحبلا قيقحت

 ثيدحلا مُكُح يف ثيدحلا لهأو نييلوصألا نم ءاملعلا فلتخا
 0-3 ءلوصألاو حلطصملا بتك يف ةطوسبم ةدّدعتم لاوقأ ىلع لسرملا

 هيلإ رظنلاو هب , لمعلا ةلأسم : : يحو .ئرخأ ٌةلأسَم را انه نكل ٠ «تئش نإ اهيلإ

 لوقي ال نم دنع كلذو .ءفيعضلا ثيدحلاب لمعلا ةدعاق :ىلوألا

 . لسرملاب جاجتحالاب

 ءارآ ىلع مّلسو هيلع هللا ىَلِص يبنلا مالك ميدقت ةدعاق :ةيناثلاو

 قئاللا هلحم يف هب جاجتحالاو لسرملا ثيدحلاب لمعلا َّنِإف كلذل «لاجرلا
 ال ءرابتعالا نم هؤاغلإو هلامهإو ءاهب ئّصوُملاو ةبولطملا رومألا نم «هب

 ذخألا ىلإ كلذ ْئَدُأ اذإف «ةيوبنلا ةّنِّسلا نم ةريبك ةريخذل ٌةعاَضإ هنأ كش
 .ةرهاظ ةراسخ ىهف «هنود ةيداهتجالا لاوقألاو ءارآلاب

 ثيداحأ رثكأ كرت دقف ؛لسرملاب لمعلا كرت نمو :«بابللا» ىف لاق

 رابخأ َتعِبَتَت ولو" :يجابلا ديلولا وبأ لاق ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر
 مهتمتأ تدجول «نييفوكلاو «نييماشلاو «ةنيدملا لهأ رئاسو «ةعبسلا ءاهقفلا
 امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع اذه مث .ء(ثيدحلا اولسرأ دق مهلك

 مل هنأ هربخب تبث دقو «مهنع هللا يضر ةباحصلا ديناسم رثكأ نم (هدنسم)

 ."”ثيداحأ ةعبس نم ًاوحن اّلِإ مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا نم عمسي

 انءاملع َّنأ ملعا :يراقلا يلع الم خيشلا ةمالعلا مامإلا لاق
 لوبق يف فلسلا اوعبتا مهنأ كلذو ءمهريغ نم ٍةنَّسلل ًاعابتا رثكأ هللا مهمحر
 ليسارم لوبق ىلع عامجإلا عم «دمتعملا يف دّئسملاك هنأ نيدقتعم «لسرملا

 نب رمع وبأ ظفاحلا كلذ ىلإ راشأو :لاق مث .عازن ريغ نم ةباحصلا

 .ديهمتلا» يف ربلا دبع

 . يجبنملا ايركز نب ب يلع دمحم يبأ مامإلل «باتكلاو ةنسلا نيب عمجلا يف بابللا» ©3)]

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 جية يي يبرر رب 0 ل سجج مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمثأ ىرواتفب مالعإلا ه6

 مامإلا مهنمو ءروهمجلا دنع ٌةَبُح لسرملا َّنأ :لصاحلاو :لاق مث
 ءدمحأ نع «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا جرفلا وبأ ظفاحلا هلقنو .؛كلام
 نم ئوقأ لّسرُملا ناك امبر :لاق هنأ «عماجلا» باتك يف بيطخلا ئورَو
 باحصأ نم ةفئاطو ءانباحصأ نم نابأ نب ىسيع كلذب مزجو ءدّنسُملا
 دقف ءدنسأ نم نأ :َهُهِحَوَو «تادئسملا نم ىَلْوَأ تاالسرملا ْنأ .كلام

 عم ًاثيدح ةمئألا نم لسرأ نمو .كل ُهاَمَس نم لاوحأ نع ثحبلا كلاحأ

 .رظنلاب ٌكافكو ءهتحص ىلع كل عطق دقف ؛هتقثو هنيدو هملع

 َّنِإ لوقن انسل :كلام باحصأو انباحصأ نم ةفئاط تلاقو :لاق مث
 نأب اوّلدتساو ءةَبححلا بوجو يف ءاوس امهنكلو ءدنسُملا نم ئوقأ لّسرُملا
 اعيش هبحاص ىلع مهنم ٌدحاَو ْبِعَي ملف ءاودنتسأو اولصوو اولسرأ فلسلا
 .كلذ نم

 امك «كلذ نم ًائيش اودُّرَي ملف ,فلسلا نم نومدقتملا امأو :لاق مث
 لسرملا نيب مهدنع قرفلا مدعل كلذو .كلذك «هئتطوم» يف كلام ءامإلا لعف
 . 'لَضْعُملا ىلعو «عطقنملا ىلع لسرملا َنوُقلطُيَو «نسحلاو حيحصلاو

 .يراقلا يلع الم خيشلل «ةياقنلا حرشا رظنا (9)

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا»



 ةمتاخلا

 ةروهشملا بتكلا ضعب نايب يف
 بابلا اذه ف ةفنصملا

 اهنمو موظنملا اهنم ءًأّدج ٌةريثُك بابلا اذه يف ٌةَفّْنَصُملا ُبتكلا

 نأ ةزجوملا ةلاجعلا هذه يف ديرن الو ءهطسولاو لوطملاو ءرصتخملا

 ىلع رصتقن نأ عيطتسن ال كلذكو ء«هتعسو هترثكل «هلك كلذ ركذ بعوتسن

 يف ِففْئَصُم نم ىلوأ َتفَْنَصُم سيل هنأل «لامجإلا هجو ىلع كلذ نم ءيش ركذ

 كلذلو «ضعب نم لجأو لضفأ اهضعب نوكي نأ دب ال ناك نإو «هركذ ميدقت

 نيَّدلا ةمئأو «ثيدحلا ظافح نم ِةّنَألا ءاملع رابك ىلع انه رصتقأس ىنإف

 : مهنمف «ةفورعم ةروهشم دلاوم مهل ترهظو «بابلا اذه يف اوَُّنَص نيذلا
 جرفلا يبأب ريهشلا يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلا ثّدحُملا مامإلا )١(

 دقو ««سورعلا» ْئَمسُيَو روهشم هدلومو «ه04841 ةنس ىفوتملا يزوجلا نبا

 .تارم رصمب عبط

 نب يلع نب رمع باطخلا وبأ ظفاحلا دْيسُملا ثّدحُملا مامإلا (0)

 لمتشا ميظع دلوم هل «ه77* ةنس ىفوتملا يبلكلا ةيحد نباب فورعملا دمحم

 هنمو «ريذنلا ريشبلا دلوم يف ريونتلا» امس ةديدع دئاوفو ةديفم تاقيقحت ىلع

 ْ . قشمدب دسألا ةبتكمب ةيطخ ةخسن

 ثّدحُملا ظفاحلا هرصع يف تاءارقلا مامإو ءارقلا خيش مامإلا (6)

 ىفوتملا يعفاشلا يرزجلا هللا دبع نب دمحم ديللا مش خلا وبأ دْيسُملا

 دلوملاب فيرعتلا فرع» هامس طوطخم روهشم دلوم هل ء«ه”79 ةنس

 .لوبنطساب ديزياب ةبتكمب ةخسن هنمو «فيرشلا
 ١ه

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 كي سبي( يا_رب 0 0 بج مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا هو

 نب ليعامسإ نيدلا دامع ظفاحلا ثّدحُملا خرؤُملا يتفملا مامإلا ()
 ةفورعملا «نئسلا»و (خيراتلا»و ءريهشلا (ريسفتلا» بحاص ءريثك نب رمع
 ًاريخأ عبط ًايوبن ًادلوم ريثك نبا م فئص دقو ءهالال5 ةئنس ىنوتملا

 .ه171 ةنس ايروس يف ه هانعبطو هيلع انقّلَع دقو «هحرشو

 عجرمو مانألا ةدمعو مالسإلا ظفاح ريهشلا ملعلاو ريبكلا مامإلا (0)
 نمحرلا دبع نب نيسحلا نب ميحرلا دبع ظفاحلا «مالعألا نيثّدحملا

 ةنس ىفوتملاو ءهالا6١١ ةنس دولوملا «ىقارعلا ظفاحلاب ريهشلا يرصملا
 هنم «ىنسلا دلوملا يف ينهلا دروملا» هامسأ ميظع فيرش دلوم هل هه
 .نيلربب ةطوطخم ةخسن

 يسيقلا هلا دبع نب ركب يبأ نب دمحم ظفاحلا ثّدحملا 0

 يف ينافتملاو قشمدب ثيدحلا راد خيش ه1 ةنس ىّفوتملاو ا
 رفاولا درلا» باتك بحاص وهو ؛هنع ًاعاقدوا ًاميظعتو ةبحم ةيميت نبا خيشلا

 :كلذ نمف «ةديدع ءازجأ فيرشلا دلوملا يف فنص دقو

 خسن هنمو تادلجم ثالث يف راتخملا يبنلا دلوم يف راثآلا عماج -
 .ةيرصملا بتكلا راد ةبتكمو «قشمدب دسألا ةبتكمب

 . ىكملا مرحلا ةبتكمب

 تمكح فراع ةبتكمب خسن هنمو يداهلا دلوم يف يداصلا دروم -

 . سنوتب ينسح نسح ةبتكمو .ةرونملا ةنيدملاب

 نمحرلا دبع نب دمحم ريهشلا ظفاحلاو ريبكلا خرؤملا مامإلا (0)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 هع مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 ةنس ىّقوتملاو «ه١88 ةنس دولوملا «يواخسلا ظفاحلاب فورعملا يرهاقلا

 بتكلا نم هريغو «عماللا ءوضلا» بحاص وهو «ةرّونملا ةنيدملاب ه5
 هركذ «يوبنلا دلوملا يف يولعلا رخفلا» ُهاَمَس ًايوبت ًادلوم فنص دقو ةديفملا

 ها ةنس ندرألا يف عبطو [8/4] «عماللا ءوضلا» يف

 خرؤم ينسحلا يدوهمسلا نيدباعلا نيز يلع ديسلا هيقفلا ةمالعلا (8)

 «(ةحفص )7١” يف عقي رصتخم دلوم هل ء«ه١١94 ةئس ىفوتملا ةرونملا ةنيدملا

 ةنيدملا تابتكمب ةيطخ خسن هنمو ؛«ةيربلا ريخ دلوم يف ةينهلا دراوملا» هامس

 .ايكرتو رصمو ةرونملا

 ينابيشلا دمحم نب يلع نب نمحرلا دبع نيدلا هيجو ظفاحلا (9)
 ةغلب ضيبألا ىنعمب : عبيّتلاو «عبيّدلا نباب فورعملا يعفاشلا يديبزلا ينميلا

 ةنس مرحم يف دلو .فسوي نب يلع ىلعألا هدجل بقل وه «نادوسلا

 ناكو «ه9544 ةنس درفلا بجر نم رشع يناث ةعمجلا موي يفوتو ءه1

 رثكأ يراخبلاب ثّدح «ثيدحلا ةخيشم تهتنا هيلإ نامزلا ةمئأ دحأ هللا همحر

 ريثك يف ًاروهشم ًايوبن ًادلوم فنص دقو «مايأ ةتس يف ةرم هأرقو ةرم ةئام نم
 .هللا لضفب هثيداحأ انجّرَخو هيلع انقلعو انققح دقو «دالبلا نم

 يمتيهلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش ةجحلا هيقفلا ةمالعلا )05١(

 يف عقي طسوتم دلوم هل «ةمركملا ةكمب ةيعفاشلا يتفم .ه9414 ةنس ىّنوتملا

 ىلع ةمعنلا مامتإ» هاّمسو رصمو ايكرت بتاكم يف خسن هنم «(ةقرو ا/١)

 ةمعنلا» هامسو رصمب عبط رصتخم رخآ دلوم هلو ««مدآ دلو ديس دلومب ملاعلا

 .«مدآ دلو ديس دلومب ملاعلا ىلع ىربكلا

 رجح نبا دلوم ىلع ةيشاح يروجابلا ميهاربإ خيشلا فتنص دقو

 .«مالعألا» يف اهركذ ؛رجح نبا دلوم ىلع رشبلا ةفحت» :اهامس

 ىّثوتملا بيطخلا ينيبرشلا دمحأ نب دمحم خيشلا هيقفلا ةمالعلا )1١(

 .(ةقرو 50) يف عقي طوطخم دلوم هل ءه81/ال ةنس

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمثأ ىواتفب مالعإلا ه4

 ناطلس نب يلع نيدلا رون خيشلا هيقفلا دنسملا ثّدحملا ةمالعلا )١١(
 حرش بحاص .ه5١١٠١ ةنس ىفوتملا يراقلا يلع الملاب فورعملا يورهلا
 ,«علاطلا ردبلا» يف يناكوشلا همجرت ««حيتافملا ةاقرمب» ىمسملا ةاكشملا

 علضتملاو ةيلقنلاو ةيلقعلا مولعلا عماج وه :هفصو يف يماصعلا لاق :لاقو

 دقو ؛ماهفألاو ظفحلا يلوأ ريهاشمو مالعألا ريهامج دحأ ةيوبنلا ةنّسلا نم

 يف يورلا دروملا» همساو ًاباتك مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا دلوم يف فنص

 ةرم لوأل هتعبطو «هيلع ُتُقَّلعو لاعت هللا لضفب هتققح دقو .«يوبنلا دلوملا
 .م1980/ه١٠4١ ةنس ةداعسلا ةعبطمب رصم يف

 ميركلا دبع نب نسح نب رفعج ديسلا دنسملا ثّدحملا ةمالعلا (11)
 ركذ دقف ءهتافو يف فلّتخا دق «ةرونملا ةنيدملاب ةيعفاشلا يتفم يجنزربلا
 وهو «صتخملا مجعملا» يف يديبزلاو «ه177١١ ةنس يفوت هنأ ؛مهضعب
 دجسملا يف هسورد رضحو هيقل يديبزلاو «ه814١١ ةنس يفوت هنأ طوطخم

 «يجنزربلا دلومب فورعملا روهشملا دلوملا بحاص وهو «فيرشلا يوبنلا
 دلاوملا رهشأ نم اذه هدلومو (رهزألا ىبنلا دلوم ىف رهوجلا دقع» همساو

 ريثكلا هظفحيو لب ءًابرغو ًاقرش ةيمالسإلاو ةيبرعلا دالبلا يف ًاراشتنا اهرثكأو
 لمتشا دقو «ةينيدلاو ةيعامتجالا تابسانملا يف هنوؤرقي «برعلاو مجعلا نم
 «قالخألاف .ةرجهلاف ءثعبملاف «دلوملا نم ةيوبنلا ةريسلل ةصالخ ىلع
 مساب ءالمإلا ئدتبأ» :هلوأ يف لوقي يذلا وهو «ةافولا ىلإ تاوزغلاف
 ةمالعلا هحرشو ««هالوأو هلانأ ام ىلع تاكربلا ضيف ًاًردتسم «ةيلعلا تاذلا
 ةنس ىَّقوتملا شيلعب فورعملا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ خيشلا هيقفلا
 عبط «يجنزربلا دلوم ىلع يجنملا لوقلا» هامس اديفم ايفاك احرش ه8

 نب نيدباعلا نيز ديسلا خرؤملا هيقفلا ةمالعلا هديفح همظنو ءارارم رصمب
 لوقي ًاتيب ١98 يف كلذو يجنزربلا نسح نب رفعج نب يداهلا دمحم
 :هلَّوأ يف

 ناّسحإو دوج ضيف ًاَرِيَتْسُم اهب ناَّشلا ٍةيلاع تاذلا مساب ْتْأَدَب

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 .٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا

 :روثنملا لوألا دلوملا بحاص وه ُهّدَج ّنأ ًائيبم لوقيو

 يناورأ لضفلا رفعج نم يذلا يَّدَجبِل  ٍدلْوَم مظن يف ٌقيفوتلا هلأسأو

 :رفعج ديسلا ىلإ هبسنو همسا نايب يف لوقيو

 نامثأ ٍرْدَق ْنَت َّرَع ٍدّْمِعمظانل ًامِّرُكَت ْنُئْمَأَف نارفغلاو وفعلابو

 ناطبسو هوبأ يداهلا دمحم يذلاوه نيدياعلا ٌنيز كديبَع

 ِناَهُرُِب تاذ ىفطصملل هّثتبسنو  هُّؤاَمِقنا ريهش جنزرب لآ ىلإ

 ِناِبْعُك عفرأب هعفراو كبرقب هزوف رفعج لضفلا رحبل ققحو

 دلوم يف رهوجلا دقع ىلع رونألا بكوكلا» مظنلا مسا نأ اوركذ دقو

 .ارهزألا يبنلا

 ريهشلا يودعلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ تاكربلا وبأ ةمالعلا )١5(

 خيشلا ةمالعلا رصمب مالسإلا خيشل اضيأ ةعوبطم ةديفم ةعساو ةيشاح

 .هاال/ا/

 ةنس ىّفوتملا يرصملا يرايبألا اجن يداهلا دبع خيشلا ةمالعلا )١5(

 .طوطخمم رصتخم دلوم هل هام

 نب دمحم فيرشلا ديسلا دنسملا ثّدحملا هللاب فراعلا مامإلا (15)

 داعسإلاو نميلا» ىّمسي دلوم هل «ه58١ ةنس ىّقوتملا ىنسحلا ىناتكلا رفعج

 ىف ه6 ةنس برغملاب عبط فيطل ءزج يف عقيو «(«دابعلا ريخ دلومب

 .ةيخيراتو ةيثيدح تاقيقحتو ةيملع دئاوف ىلع لمتشيو «(ةحفص 0)

 ةنس ىفوتملا يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلا ققحملا ةمالعلا (1)

 عبط «عيفشلا دلوم يف عيدبلا مظنلا رهاوج» هامس موظنم دلوم هل هه

 . ثتوريبب تارم
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم لوح مالسإلا ةمئأ ىواتفب مالعإلا ه5
 ية ٌٍٍٍ©ْبكو لس سلا رر_ _-_-_-_-_-_-_-_-_  مج

 خيشلا لآ دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا باتك ةمهملا دلاوملا بتك نمو
 ةثعب» ىمسملا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةئيهل ماعلا سيئرلا
 .«مّلسو هيلع هللا ىَّلص ىفطصملا

 ةيوبنلا ةريسلا ةصالخو دلوملا ركذ) باتك ةمهملا دلاوملا بتك نمو

 .اضر ديشر دمحم ديسلا خيشلل «ةيمالسإلا ةوعدلا ةقيقحو

 نم اهنم ريثكو «مويلا ةروهشملا دلاوملا بتك مهأ نع ةصالخ هذه

 .نيروهشملا ءاملعلاو نيثدحملاو ظافحلا نم ةمألا ءاملع فيلأت

 ئلاعتو هناحبس هللا لأسن «ةيفاو ةسارد عوضوملا اذه يف انبتك دقو

 .ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي نأو اهروهظو اهمامت

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 هبتكو
 ىنسحلا ىكلاملا يولع نب دمحم ديسلا
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 ةلطابلا تاضارتعالا ضعب عفد

 ١ - «نيعقوملا مالعأ» يف ميقلا نبا مالكب مهضعب ٌلدتسا دقو ]؟/29١[

 :امهدافمو [78١ص] «لخدملا» نم (عبارلا ءزجلا) ىف جاحلا نبا مالكبو

 ًاضيأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص نئبنلا نإف «حلاصلا فلسلا هلعفي مل ام نأ

 ام لعف بحتسا نمو ةَنُّس هكرتف «هيف ريخ ال هنوكل اّلِإ هوكرت ام مهو «هكرت

 .قرف الو «هلعف ام كرت بحتسا نمك ناك ؛مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا هكرت

 يتلا ةدعاقلا هذه ةلثمأ نم سيل يوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنأ : باوجلا

 تادابعلا يف يه امنإ اهاركذ يتلا ةدعاقلا َّنأل «ميقلا نباو «جاحلا نبا اهركذ

 ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ميكحلا عراشلا نم ديدحتب اهتايفيك تناك يتلا ةيفيقوتلا

 مالك عوضوم وه امكو .همالك يف ميقلا نبا اهركذ يتلا ةلثمألا نم ُمَلْعُي امك

 يوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنِإ :انلق امنإو «بئاغرلا ةالص يهو «جاحلا نبا

 هللا ركذل عامتجالا تايفيك باب نم هنأل ءاهيف ةلخادلا ةدعاقلا دهاوش نم سيل

 ٌعورْسَم اهلصأ يتلا مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ىلع ةالصلاو «ئلاعتو هناحبس
 . ةّمألا ىلإ ٌةلوُكوَم اهتايفيكو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا ثيداحأ ٌصنب

 ةيفيكلا ثيح نم هلعفي مل مّلسو هيلع هللا ىَّلص ىبنلا ناك نإو ؛ًاضيأو
 ركذ يف عامتجالا ىلإ بيغرتلا ثيداحأ يف هيلع تح دق هنأ اّلِإ ءنآلا ةفورعملا
 متررم اذإ)و ءاركذلا سلاجم نوسمتلي ةكئالم ئلاعت هلل نإ) «علاعتو هناحبس هللا

 ريغ ىلإ «اركذلا ُقَلِح :لاق ؟ةنجلا ضاير امو :اولاق ءاوعتراف ةّنجلا ضايرب

 .ةروهشملا ثيداحألا نم كلذ

 هدلومب لافتحالا رمأ دق مّلسو هيلع هللا ىَلص ئبنلا نأ ؛ًاضيأو
69 
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 .(هيف ٌثدلُو موي كاذ» :لاقف «نينثالا موي مايص نع لئكس امل فيرشلا
 ىلع ركشلاو لافتحالا ىلع لدي ام ّلُك ثيدحلا اذه يف ام ىلع ساقيف
 .اهوحنو .هلئامشو هتريس ةءارقو .ماعطلا ماعطإ نم «فيرشلا هدلوم

 اذه ناكل «ميقلا نباو علا نبا اهركذ ىتلا ةدعاقلا قالطإ ّمَلُس ولو
 نأب :نيلئاقلا لوصألا ءاملع نم ريثك هيلع امل ًافِاَحُم امهل ًايأرو ًاقيرط

 .«كرتلا ةلأسمل كردلاو مهْفَلا نسا اهمسا ةلأسملا هذه يف ةلاسر

 ماكحألا ىلإ ةعدبلا مالسلا دبع نب زعلا ميسقت ةت امأو :مهضعب لاق  ؟

 .[155/1-1317] (ماصتعالا» يف يبطاشلا هنع باجأ دقف «ةسمخلا

 ىف انفلتخا امنإو ءاهيلع قفتم «ةلالض ةعدب لك» ةدعاق نأ :باوجلا
 يف عرتخا ام لك اهنأب :اولاق هتعامجو يبطاشلاف ءاهدارم نييعتو اهمهف
 عدتبا ام لك اهنإ :اولاق امهتعامجو يفارقلاو ءٌدِعلاو «تاداعلا ال تادابعلا
 مولعم اذهو ءاهتاّيفيك عراشلا دّدح دق ىتلا تادابعلاو دئاقعلا نم عرتخاو

 ةيعرش ةدعاق يهو ««ةلالض ةعدب لك» ةدعاق يفارقلاو ء«ٌزِهلا ضقن فيكو
 يف مهمالك نيبو ةلأسملا هذه نيب ضراعت الف «ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم

 ةدئافو نايب ةدايز وه امنإ ميسقتلا اذه نأ ءماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا ميسقت

 سيل امم «دئاقعلاو تاداعلاو تادابعلا نم عدتبا ام عيمج ىلع مكحلا يف يف

 .ىظفللا فالتخالا نم اذه لعلف «ةيوغللا ةعدبلاب

 هنع هللا يضر رمع اندّيسب ةلأسملا هذه يف ٌةَوسَأ مالسلا دبع نبا ّرعللو
 (ةعدبلا) ةملكلا هذه قالطإ بنجت ىلوألا ؛معن «هذه ةعدبلا تمعن :لئاقلا
 تاقايس فرع نم نكلو «ةلالض هنأ كلذ ماهيول هتيعرش تتبث ام ىلع

 يتلا ةيوغللا ةعدبلا نيبو ؛ةلاضلا ةينيدلا ةعدبلا نيب قرفلا مهف «تالاقملا

 .ةنسح نوكت دق

 يف هتلاسر يف يكلاملا يولع نب دمحم همهوأ امف :مهضعب لاق '" 
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 نم ريثك نبا ظفاحلا دلوم َّنأ نم ["8ص] فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا
 .حيحص ريغ «يوبنلا دلوملاب لافتحالل تضرعت يتلا دلاوملا سنج

 نم سيل ريثك نبا ظفاحلا دلوم نأ ٠ .مهضعب هيعّذي يذلا اذه :باوجلا

 دلاوملا بتك َّنإ :لقن مل اًنأل ءيعّدُملا اذه نم ٌءارتفا اذهف «دلاوملا سنج

 يتلا تاركنملاو عدبلا نع ًالضف ؛يوبنلا دلوملاب لافتحالل تضرعت اهلك
 تاركنملا هذه قاصلإ ىف باوصلا بناج دق ىعّدُملاف ءىعّدُملا اذه اهركذ

 اَنأ اني دق انإف .هلهج ىلع ٌلدي وهو «هانزجأ يذلا يوبنلا دلوملاب لافتحالاب

 ال نأب هزاوج انطرتشاو «يوبنلا دلوملاب لافتحالل نيعم تقو ديدحت ركنن

 . يصاعملاو تاركنملا ىلع لمتشي

 هنسحتسا رمأ هنأب دلوملاب لافتحالل جاجتحالا امأو :مهضعب لاق -

 نبا مامإلا هنّيِب امب :هنع باوجلاف .عقص لك يف لمعلا هب ئرجو ءءاملعلا

 .خلإ [؟١9صآ] (ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) يف ةيميت

 لهأ نيب هيف ٌفلتُخُم ٌرمأ ءاملعلا ناسحتساب جاجتحالا َّنأ :باوجلا
 لمعيل «هديري ام مهلاوقأ نم ذخأي لقاعلا ُمِلسملاَف ءكلذك ماد امف «ملعلا

 .ءاملعلا دحأ لوقل عابتاو ةريصب ىلع «هب لمعلا دارأ اميف

 يذلا ]/72١[ «تاقفاوملا» يف يبطاشلا مالكب مهضعب لدتساو - ه

 اضيأ ٌلدتساو «فلسلا همهفي مل ام ىلع يعرشلا صنلا لمح عنم :هصخلم

 «قعاوصلا رصتخم» يف يلصوملا نب أو ,«مراصلا» يف يداهلا دبع نبا مالعب

 ول «يلصوملا نباو «يداهلا دبع نباو «يبطاشلا نم تاداشرإ هذه :لاق مث

 ليمحت نم هيف عقو اميف عقي مل يكلاملا يولع نب دمحم اهئوض ىلع ئشَم

 هْلّمَحُي مل ام [08 :سنوي] كاوحَرْفَيم َكِدَ هيمو هلا ٍلْصضَِب لكل :نئلاعت هلوق
 .يوبنلا دلوملاب لافتحالا نم فلسلا

 ةدعاقلا ىلع شم امنإ يكلاملا د نب دمحم خيشلا 3 :باوجلا

 صوصخيب ال ظفللا مومعب ة ةربعلا ن أ :يهو لوصألا بتك يف ةروهشملا

 هنامز رخأت نم نطعُي دقف ««عماس نم ئعوأ ّْلَبُم ٌَبُرف» : : ثيدحبو .ببسلا

 مع
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 لهو ءعءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو «ءنولّوألا هطغي مل ام .مهفلا يف

 لهو !؟هتمحربو هللا لضفب حرفلا عورف نم ْعِرَف الإ يوبنلا دلوملاب لافتحالا

 هللا لضف ئتأ لهو .؟ةادهُملا ةمحرلا ملسو هيلع هللا ىلص هنوك يف كش نم

 ؟مّلسو هيلع هللا ىَلص هتطساوب الإ  نآرقلا وه يذلا -

 هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر ام ثيدح امأو :مهضعب لاق 1

 .اهركذو ءرومأب هب لالدتسالا نع باوجلاف « (نسح

 هآر ام» :رثألا اذه ىف دراولا نيملسملا ىنعم ديدحت نأ :باوحجلاف

 مه له وأ .؟مهضعب وأ مهلك مه له .«نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا

 قيرف لك تاءاعُدا لثم «ءاملعلا تاداهتجا نم وه امنإ .؟طقف ةباحصلا

 نيرهاظ ىتمأ نم ةفئاط لازت ال» ثيدح ىف ةدراولا ةفئاطلا مه مهنأ قيقحتل

 .(مهفلاخ نم مهرضي ال قحلا ىلع

 اكانبمهلَرِقَُتال_ ليلو قئليلب ًالصَو يعدي لكف

 «اهرجأ هل ناك ةنسح َةَنّس ّنَّس نم» :ثيدح امأو :مهضعب لاق -

 .خلإ [158 - ]1١45/١ «ماصتعالا» يف يبطاشلا مامإلا باجأ دقف «خلإ

 ميسقت مدعب لوقلا باحصأ نم هنأب روهشم يبطاشلا َّنأ :باوجلا
 اذهب لدتسا نّمع باجأ نأ بجع الف «كلذ انملع اذإو .ةنسحلا ىلإ ةعدبلا

 اومسق نيذلا ءاملعلا لوقب لوقنف نحن اّمأو «ةنسحلا ةعدبلا ىلع ثيدحلا

 رجح نباو «يوونلاو «مالسلا دبع نب ٌرعلاك ءماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا
 تبث امب لمعلا وه ةنسح ِةَنُس َّنَسِب دارملا نأ َمّلُس ولو «مهلاثمأو ينالقسعلا .

 نم ًاضيأ ّيوبنلا دلوملاب لافتحالا لمع ناكل «عارتخالا ال ةيوبنلا ةّنَّسلا نم

 ىلع ةالصلاو هللا ركذ :يهو .ءةعورشملا ةّنّسلا نم تبث امب لمعلا

 يف هتاذ دوجو ىلع :يأ ؛هداليم ىلع ركشلاو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هّيبن
 .تاكربلا نم كلذ وحنو «نآرقلا لوزنو نيّدلا روهظ هيبسب يذلا ءايندلا هذه

 «ةبيوث هتيراج عم بهل يبأ نأش يف ةورع ُرّبَخ امأو :مهضعب لاق - 8

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف
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 :رومأ دلوملاب لافتحالا ىلع هب لالدتسالا لوبق نم ٌعنْمَيَف

 هنأل هيف ةجح الف «ًالوصوم ناك ول هنأ :ىناثلاو ءّلسرُم هنأ :لوألا

 يبأ قاتعإ َّنأ نم ريسلا لهأ دنع ام ٌُفِلاَخُي اذه نأ :ثلاثلاو «مانم ايؤر

 .خلإ «ليوط رهدب عاضرإلا كلذ دعب ناك اهايإ بهل

 هالوت دقف ««ىناثلا» رمألاو ««لوألا» رمألا نع باوجلا امأ :انلق

 يف ["4١ص ىلإ ”١١ص] «ميهافملا» هباتك يف يكلاملا يولع دمحم خيشلا

 :اهّضنو باتكلا رخآ

 هتيراجل بهل يبأ قتع ةصق ةريسلاو ثيدحلا بتك يف ءاملعلا ركذي»
 نب سابعلا نأ ءمّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر ةدالوب هتربخأ امل ةبيوث

 مل :لاقف ءهلاح نع هلأسف ءهتافو دعب مونلا يف بهل ابأ ئأَر بلطملا دبع

 َّيلَع ففخيل هنإو «ةبيوث يتقاتعب هذه يف ُتيِقُس ينأ ريغ «مكدعب ًاريخ قلأ
 .«نينثالا موي لك يف

 مامإلا :لثم ءريسلاو ثيدحلا ةمئأ نم ٌةلمج ُهاَوَر ربخلا اذه :تلق
 نبا ظفاحلاو ءرجح نبا ظفاحلاو «يراخبلا مامإلاو «يناعنصلا قازرلا دبع

 ,يوغبلا ظفاحلاو ؛يليهسلاو ؛ماشه نباو «يقهيبلا ظفاحلاو «ريثك

 كلذ ُنِّيَبْأَسو ءيرماعلاو ءرخشألاو «يعفاشلا قرحب رمع نب دمحمو

 . ليصفتلاب

 «[4028/92] «فنصملا» يف هاور دقف :يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا امأف

 ريبزلا نب ةورع ىلإ هدانسإب «هحيحص» يف هاور دقف :يراخبلا مامإلا امأو
 : رجح نبا امأو :4مَسْعَصَرَأ قل ْمْكُنَبَتْأَرا» باب حاكنلا باتك يف ًالسرم
 يبأ نع .«يلهذلا قيرط نم يليعامسإلا هاور هنإ :لاقو (حتفلا» يف م هركذ لقف

 نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو :لاقو رمعم نع «قازرلا دبع هاورو «ناميلا

 هللا لاق «نآرقلا رهاظل فلاخم هنكل «ةرخآلا يف حلاصلا لمعلا هعفني دق رفاكلا
 ويل سحر

 .[7* :ناقرفلا] *(2) اروَُنَم به هئلعجف ٍلَمَع ْنِم أوُلِمَع اَم لِ ًاَمِدَقَو#» : لولاعت

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف
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 هب هثذح نم ركذي ملو ةورع ةلسرأ ءلسرم ربخلا نأ :ًالوأ بيجأو

 يف ةّبح الف مانم ايؤر ربخلا يف يذلاف «ًالوصوم نوكي نأ ريدقت ىلعو
 .هب ّجَتحُي الف ءُدعَب ٌملسُأ كاذ ذإ نكي مل اهآر يذلا ّلعلو

 قلعتي ام نوكي نأ :ٌلِمتحيٌف ءلوبقلا ريدقت ىلع :ًايناثو

 امك بلاط يبأ ةصق ليلدب ءكلذ نم ًاصوصخم مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلاب
 ام :يقهيبلا لاقو ءحاضحضلا ىلإ تارمغلا نم َلِقْنَف «هنع َفْمُح هنأ ِمَّدقَت

 رانلا نم صّلختلا مهل نوكي ال مهنأ :هانعمف ءرافكلل ريخلا نالطب نم درو
 ىلع هنوبجوتسي يذلا باذعلا نم مهنع َفْمَحُي نأ زوجيو «ةنجلا لوخد الو

 .تاريخلا نم هولمع امب ءرفكلا ىوس مئارجلا نم هوبكترا ام

 مهلامعأ مهعفنت ال رافكلا َّنأ ىلع عامجإلا دقعنا :لاقف ضايع امأو
 نم ًاباذع ّدشأ مهضعب ناك نإو «باذع فيفخت الو ميعنب اهيلع َنوُباَنُي الو

 درو ام عيمج َّنِإف «يقهيبلا هركذ يذلا لامتحالا ُدُرَي ال اذهو :ثلق
 نم عناملا امف ؛رفكلا ريغ بنذ امأو ءهرفكلا بنذب ُقّلعَتَي اميف كلذ نم
 ؟ فلفت

 ءهيف صنلا درو نمبو ءاذهب صاح فيفختلا اذه :ىبطرقلا لاقو

 :ناتيضق انه :«ةيشاحلا» ىف رّمثَملا نبا لاقو

 طرش َّنأل ؛هرفك عم رفاكلا ةعاط رابتعا يهو «ٌلاَحُم :امهادحإ
 .رفاكلا نم ٌدوَقْفَم اذهو ء.حيحص دصقب عقت نأ ةعاطلا

 ال اذهو «ىلاعت هللا نم ًالّضفت لامعألا ضعب ىلع رفاكلا ةباثإ : ةيناثلا

 نأ زوجيو «ةربتعم ةّبرق ةبيوثل بهل يبأ قتع نكي مل :كلذ رّرقت اذإف

 كلذ يف عبّتملاو «بلاط يبأ ىلع لّضفت امك ءءاش امب هيلع هللا لّضفتي

 . ًاتابثإو ًايفن كفيقوتلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 رفاكلا نم عقو نمل ًاماركإ روكذملا لضفتلا عقي نأ ؛اذه ةمتتو :تلق
 ١50[(. /9] يرابلا حتف) ها. ملعأ هللاو ءكلذ وحنو هل ّرِبلا

 : ًاقلَعُم لاقو ««ةياهنلاو ةيادبلا» يف هاور دقف ء«ريثك نبا ظفاحلا امأو

 .هتعاس نم اهقتعأ «هللا دبع نب دمحم هيخأ نبا داليمب ةبيوث ُهَترَّشَب امل هنأل

 .[7077“ /؟1 ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» ها «ءكلذل كلذب َيِزوُجَف

 :يواخسلا ظفاحلا ذيملت ىعفاشلا قرحب رمع نب دمحم مامإلا امأو

 وه امنإ هنع باذعلا فيفختف :تلق» :ًاَقَّلَعُم لاقو «هتريس» ىف هاور دقف

 لجأل ال بلاط يبأ نع فخ امك ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلل ةمارك
 :دوه] 4َنولَمْتي اوئاَكح ام للطب اير أُعَكَص اَم طيح :لاعت هلوقل ؛قتعلا ور ١

 .[7,١٠ص] (راونألا قئادح) نم ها 7

 .[10/5] «ةنسلا حرش» يف هاور دقف:يوغبلا طفاحلا امأو

 هحراش لاقو .«لفاحملا ةجهب» يف هاور دقف :يرماعلا مامإلا امأو

 َفَفَُح امك «ملسو هيلع هللا ىلص هل ًاماركإ هب صاخ اذه :ليق» :رخشألا

 َلِمَع ٍرفاك لُك نع باذعلا فيفخت نم عنام ال :ليقو ءهببسب بلاط يبأ نع
 ]41/1١[. «ةجهبلا حرش» نم ها. ًاريخ

 «ةيوبنلا ةريسلا» حرش يف «فنألا ضورلا» يف هاور دقف :يليهسلا امأو

 هاخأ عفن امك ءرانلا يف وهو كلذ هعفنف» :ربخلا لقن دعب لاقو ءماشه نبال

 رانلا لهأ نوهأ وهف ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نع ُهّيَذ بلاط ابأ

 نم ناصقن وه امنإ عفنلا اذه ْنأ بلاط يبأ باب يف مدقت دقو «ًاباذع
 هنازيم يف هدجي ال :يأ فالخ الب ظطَّبحُم هّلك رفاكلا لمَعف اَلِإو «باذعلا
 .[19؟/0] «فنألا ضورلا» ها «؛«ةّنج هب لخدي الو

 ىلعلا لهأ نيب هيف فلتخا امم اذه َّنأ :هباوجف «ثلاثلا رمألا اًمأو
 ٌعِبَّتيَو ءءاشي ام نيلوقلا نم راتخي نّيدتم مِلسُم لكف ؛كلذك رمألا ماد امف

 امنإ ةبيوث بهل يبأ قاتعإ نأ ًاعطق تبث ولو ءهليلد هل لكو ءهل ولحَي ام امهنم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 «دلوملا ئركذب لافتحالا لوح» باتك لع تاضارتعالا ضعب عفد 55

 ةصقلا هذه ركذ َّنإف ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ئبنلا داليم نم ليوط نامز دعب وه
 .اهب هجاجتحاو «ملسُملا ذخأ يف ٌرْذَع هنأ كش ال «يراخبلا حيحص» يف

 يولع نب دمحم خيشلا اهلقن يتلا ةرابعلا امأو :مهضعب لاق 4

 تحت «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» ىف ةيميت نبا مالسإلا خيش نع يكلاملا

 (دلوملا لعف ىلع سانلا ضعب ٌباَتُي دق :لوقي ةيميت نبا خيشلا يأر) ناونع
 .اهركذو «ةسمخ رومأب اهنع باجيف

 يأر يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا خيشلا ركذي مل امنإ :باوجلا

 روهشم هل ّيأَر اذه َّنأل «دلوملاب لافتحالا ةيعدبب لئاقلا ةيميت نبا خيشلا
 يولع دمحم ديسلا دارأ امنإو «هركذ ىلإ جاتحي الف «ملاعلا تقّبَط ةرهش

 وه ناك نإو يأ «ةيميت نبا خيشلا يأر ةعّس ىلإ سانلا َهَّبنُي نأ يكلاملا

 دلوملا لعف ىلع سانلا ضعب بائي دق هنأ ًاضيأ ْىأَر هنأ اَلِإ «ةيعدبلاب لوقي
 مويلا هيرصانم فالخب .اهركذ يتلا تايثيحلا نمو ءاهركذ يتلا ضراوعلل

 نظلا نيسحت يف ُهَنوُعِبَتَي الو ءَافاَرُج اذكه ةيعدبلاب لوقلا نوقلطي مهنإف
 .دلوملاب مهتالافتحاو مهلامعأ يف سانلاب

 كلذ يكلاملا يولع دمحم خيشلا لمأت مدع نمو :مهضعب لاق ٠

 ةدالو نأو .ءلضفأ اهيف ةدابعلا نوكل ىه امنإ ةيلضفألا نأ يأ هلك

 :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق ليلدب ءًاراهن تناك مّلسو هيلع هللا ىَّلَص بنلا
 يف يراقلا يلع الم مالك ىلع قيلعتلا غاستسا  «هيف تدلو موي كاذ»

 نم ةليل فلأ ىلع تضم يتلا دلوملا ةليل هليضفت َّنإف «خلإ «يورلا دروملا»

 نيبو دلوملا ةليل نيب ةلضافملاو ةنراقملا نم ةلأسملا هذه :باوجلا

 :نيتمهم نيتطقن ىلع ةينبم «ردقلا ةليل

 َدِلُو مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا َّنأب لوقلا ىلع ءانب اذه َّنأ :ىلوألا
 مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هنأ حجارلا ناك نإو .ءاملعلا ضعب بهذم وهو «ًاليل

 .يشكرزلا خيشلا لاق امك ءًاراهن دلو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف
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 َدِلُو يتلا ةليللا يه :ةَّلْضَمُملا دلوملا ةليلب دارملا َّنأ :ةيناثلاو
 ةليلل ةرّركتملا يلايللا ال ءتضم دق يتلاو «ةقيقح مّلسو هيلع هللا ىَّلص اهيف

 يف ٍةصوُصخَم ٍةدابِع وأ «مايق ٌميرشت :اهانعم سيل ٌةلضاَفُملا هذهو «داليملا

 ملسو هيلع هللا ىلص اهيف َدِلُو يتلا ةليللا كلت ٍلضُف راهظإ لب «يلايللا هذه

 نم يتلا ءداليملا ةليل يف تارمثلاو تاكربلا ةرثك ىلإ ًارظن ءردقلا ةليل ىلع
 امل «داليملا ةليل الولو ءردقلا ةليل لضف روهظ مث «نآرقلا لوزن اهتلمج
 ناهذألا ىلإ ردابتي ام ال ءدارملا وه اذهف .ردقلا ةليل لضف انل رهظو لصح

 .ةعدتبم ةلأسم ةنراقملا لعجت يتلا ةرصاقلا

 ةليل نيب ةنراقملا ةلأسم نع ّمَّلكَت هنأ ةيميت نبا مامإلل لصح دقو
 يف ةيميت نبا ئوتف ٌّصَنو ةلأسملا هذه رظنا ءردقلا ةليل نيبو ءارسإلا
 :اهّصنو ء[١٠٠ص] اححصت نأ بجي ميهافم»

 .«نيتليللا نيب عوضوملا اذه ىف ةنراقم دقعو ءردقلا ةليل نم ٌلضفأ يوبنلا دلوملا ةليل نأ :ةيوبنلا صئاصخلا ىف ءاملعلا ضعب ركذ»

 ةليللا :يه ةليللا هذهب دوصقملا َّنأ :وه انه هركذن نأ ُبِحُن يذلاو
 «نينسلا تائم ذنم تضم دق يهو «ةقيِقَح يوبنلا داليملا اهيف عقو يتلا

 دوصقملا سيلو «كش الب ردقلا ةليل رهظَت وأ فرْعُت نأ لبق تناك يهو
 .يقيقحلا داليملا ةليل رئاظن يه يتلاو «ماع لك ةرّركتملا دلوملا ةليل كلذب

 ىلع بّترتي الو «ةدئاف ريبكب سيل ةلأسملا هذه يف ثحبلا َّنأ قحلاو
 لوصأ نم ًائيش كلذ ٌضِراعُي الو ٌدَطَخ وأ ٌرَّرَض هب رارقإلا وأ «هراكنإ

 ءةصاخ لئاسر اهيف اوفّلأو «ةريقح لئاسم يف ءاملعلا ثحب دقو «ةديقعلا
 .ةلأسملا هذه مامأ ًائيش يواست ال يهو

 «يقيقحلا دلوملا ةليل نيب يه ةلضاَفَمْلا هذه نأ دقتعن اننأ : لصاحلاو

 اهيف ئرَج يتلاو يوبنلا دلوملا اهيف عقو يتلا ةليللا ْنأو ءردقلا ةليل نيبو

 .مويلا اهل ٌدوجَو الوات تهتناو تضم لق .ةنراقملاو ةلضافملا ثحت ُ
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 لضفأ يهف كلذلو ماع لُك يف ٌةرركتُمَو ٌةدوُجوَم يهف ءردقلا ةليل اَمأ

 ِرْدَقْلا هلل ام ٌكنرْدَأ امو () ِرْدَقْلا َهلِل يف ُهَتْلرنَأ اَنإإ9 :ئلاعت هلوقل ؛يلايللا
 .[* ١ :ردقلا 409 ربك فلأ ني ُرْيَح ردَقلا هَلْ 9

 اهيف مّلكتو .ملعلا ةّمئأ نيب ئرج اهلاثمأو ةلأسملا هذه يف ثحبلاو

 ' ةليل نيب ةنراقملا ةلأسم نع ملكتي ةيميت نبا مامإلا خيشلا اذهف «فلسلا ٌرابك

 ثحَب هنأ ْتْبْنَي مل هنأ عم «ناقتإو ةّقدب اهيف ثحبيو «ءارسإلا ةليلو ردقلا

 ًالضف «ىلوألا نورقلا لهأو .؛فلسلا ةمئأ نم هلبق ٌّدحأ اهنع مّلكت وأ اهيف
 .مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسّرلا نع ًالضف «ةباحصلا نع

 : عضوملا يف ةيميت هت نبا ىوتف

 «لضفأ ردقلا ةليل لب :رخآ لاقو ءردقلا ةليل نم لضفأ ءارسإلا ةليل :لاق

 ؟بيِصُم امهّيأف

 ءردقلا ةليل نم ٌلضفأ ءارسإلا ةليل نأب لئاقلا اّمأ ءهلل دمحلا :باجأف

 ملسو هيلع هللا ىلص نينلاب اهيف يرشأ يتلا ةليللا نوكت نأ هب هارأ نإف

 ءردقلا ةليل نم مّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم ةّمأل ّلضفأ ماع ّلُك نم اهرئاظنو
 مل ٌلطاَب اذهف ءردقلا ةليل يف هنم ّلضفأ اهيف ءاعدلاو اهمايق نوكي ثيحب

 .مالسإلا نيد نم دارطالاب داسفلا ُمولعَم وهو «نيملسملا نم ٌدحأ هلُقَي

 مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلاب اهيف ّيرسأ يتلا ةنّيَعَملا ةليللا دارأ نإو
 مايقب اهصيصخت َعرشُي نأ ريغ نم اهريغ يف هل لصحي مل ام اهيف هل لصحو

 .(ميقلا نبال داعملا داز رظنا) . حيحص اذهف «ةدابع الو

 همزج يف يولع دمحم خيشلا نم طلع عقو دقو :مهضعب لاق

 دلو هيفو) :ةعمجلا لضف ثيدح يف لاق مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا نأب
 ةياور يفو .(مدآ ٌقِلَخ) ةياور يف هنع ءاج امنإو ءَّدلو :لقي مل هنإف ء(مدآ

 . (مدآ هللا َقّلََح هيف) :ىرخأ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 دمحم خيشلا ُهَحََحَص دقو «ملَق قبس وه طلغلا اذه َّنأ :باوجلا
 دلوملا ىركذب لافتحالا لوح) هباتكل ةريخألا ةعبطلا يف يكلاملا يولع

 .«فيرشلا يوبنلا

 مايص نع مّلسو هيلع هللا ىَلص َّيبنلا ةباجإ يفو :مهضعب لاق - ١

 ىلإ ٌةراشإ «[118ص] «فراعملا فئاطلا» يف امك باوجلا اذهب نينثالا موي

 .هدابع ىلع هللا مَعِن اهيف دّدجتت يتلا مايألا مايص بابحتسا

 ىنعملا نكلو «ةفلتخم ةروصلا ْنأ اَلِإ ءهب لافتحالا ىنعم ىف اذه» :ىكلاملا

 وأ «ركذ ىلع عامتجا وأ .ماعط ماعطإ وأ «مايصب كلذ ناك ءاوس دوجوم

 .ها ««ةفيرشلا هلئامش عامس وأ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص ئبنلا ىلع ةالص

 هركذ اميف لخْدَت ةلعلا هذهف «فيرشلا هدلومب لافتحالا ىهو «ةّلعلاب ذخألاو

 ؟هوحلو «ماعطلا ماعطإو هيف عامتجالاو ركذلا تايفيك يف ديدحت نم لهو

 ول هنأ ىكلاملا يولع دمحم خيشلا ئىوعد اًمأو :مهضعب لاق ١٠

 عم ساوقألاو ماهسلاب رافكلا برح انيلع بجول «ةمرحم ةعدب لك تناك

 «ةيسورفلا» هباتك يف ميقلا نبا مامإلا هنّيب امب :اهيلع باوجلاف

 .خلإ ...ةيسرافلا يسقلا يف لاق ثيح [١١٠1ص]

 ىلع ٌدَر وه امنإ يكلاملا يولع نب دمحم خيشلا مالك َّنأ :باوجلا
 يف اولاق امك «ةمرحم ةعدب فلسلا ُهلعفَي مل ام لك ّنأب :لوقلا قلطي نم

 خيشلا ناكف «مارح وهف فلسلا هلعفي مل هنإ :يوبنلا دلوملاب لافتحالا
 ةمرح مزلتست اهنإ :لاقو «ةلاقملا هذه ىلع ُدّرَي يكلاملا يولع نب دمحم

 هلعفي مل ام ّلُك نإ :هيلع دودرملا لاق ولو .خلإ تابابدلاو عفادملاب برحلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 يلع مان ام اًمأو «مارحلا وه تباث يعرش ليلد هيلع سيل امم .فلسلا
 و «عيمجلا يضري يذلا وه ليصفتلا اذهف «مارح ريغ نوكي دقف .ليلدلا

 اث ناك امل يوبنلا دلوملاب لافتحالا كلذكف «مازلإلاب درلا اذه هنم مزلي
 يدمحملا بانجلل ةبحملاو ميظعتلا ةّيْلُك تحت هلوخد ىلع ةلادلا ةلدألاب

 ةباحصلا نم فلسلا هلعفي مل نإو .زئاج وهف ؛تاركنملا ىلع لمتشي ملو

 بايحتساالاب لوقي نم لب ءوه ثيح نم هبابحتساب ٌدحأ لقي ملو «نيعباتلاو

 هللا ىَلص ّيبنلا ىلع تاولصلا ىلع هلامتشا ىلإ رظن امنإ «ةيعورشملا-وأ
 مدعو كلذ وحنو ,ماعطلا ماعطإو «هتريس ضعب ةءارقو ءمّلسو هيلع

 يف نآلا ماقت يتلا دلاوملا يف يراجلا وه امك م مّرَحُم ىلع هلامتشا
 ." زاجحلا 06.
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 يتلا _ةرقتلا هرقملا ةمالعلل 0 5 اا لكى ساس ساس

 ب 59 ام 8 ل رض 17 .5 1 ريمه لس

 ارحل ا سلا, تيدا
 يما” ذوتلا
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 دِصصلا قا ما مس 0

 ةدايسلاب مّلسو هيلع هللا ىَّلص ًادمحم هّيبن ّصخ يذلا هلل دمحلا

 ىلإ رظن نأ دعب هراتخاو «عاّرِن الب قالطإلا ىلع نيملاعلا دّيس وهف «ةماعلا

 قالخألا مراكم ممتيل ٠ «لئالدلا حضوأو لئامشلا نسحأب هثعبف «هدابع بولق

 «نيبملا قحلا َكَلَملا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ,عاقبلا عيمج يف هتنأل

 لص ٌمِهّللا «نيمألا دعولا قداصلا هلوسرو هذبع ًادمحم انديس نأ دهشأو

 يذلا ميوقلا ة ةوفصلا ةوفص ىلع ءاهلمشأو اهمودأو اهلمكأو ةالص لضفأ

 14 :ملقلا] 42 ِريِظَع قُلْ َلَكل َكّنِإَو# :كلوقب زيزعلا كباتك يف هتفصو
 امنت ال أنما“ َنَِل اميل :ميوقلا كباتك يف كلوقب هميظعتب هتَمأ ترمأو

 ع مم دحص ربك # رام 2 وج 2 7

 طحت نأ ضَعِل مُكِضْب رهجك ٍلوَمْلاب مل اورهجج الو يبل ِتْوُص َقوف مم

 هباحصأو نيرهطملا هلآ ىلعو 215 :تارجحلا] 5 تورعُسم ال ' ِ ٌرثَأَو ل

 .نيدلا ةرصنب نيمئاقلا

 :دعب اَمأ

 ريسأو هّبر دبع ءلؤظ الو هل ةّوق الو «ءلوح الو هل َلوَق ال نم لوقيف
 دمحم ؛مارحلا دجسملاو نمآلا مرحلاب «ماركلا ةبلطلاو ملعلا مداخ «هبنذ
 هناوخإو هخايشأو هيدلاوو هللا هلماع ءيّكملا ىكلاملا نيسح نب ىلع

 .نيدلا موي ىلإ ّيفولا هناسحإو «يفخلا هفطلب نيملسملا

 هتريِس ٍةءاَرِق ىلع نيملسملا عامتجا مكُح يف «مارُث ٌةَبْذَع ُدِراوم هذه
 يدهلا» : اهُتيِّمس «مايقلا نم هيف َديِتعا امو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالوو

 ةمدقم ىلع اهُتبَّنرو ««مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا

 .ةمتاخو ءدراوم ةثالثو

 فيا
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 اضرل بجوملا «روربملا حلاصلا لمعلا نم اهلعجي نأ هللا لأسأ

 ةباجإلابو «ريدق ءيش لك ىلع هنإ ةمتاخلا هب ّيلإ نسُحيو ءروفغلا ئلوملا
 .ريدجو ٌقيقَح لّمؤملا هلمّؤَي امل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةمدقملا

 هيف تبرطضا اميف ةماتلا ةلاسرلا» :يف يبلشلا فسوي خيشلا لاق

 .لاّثِم ريغ ىلع َلِعُف ءيش لك :ةغللا يف ةعدبلا َّنأ ملعا :«ةماعلا

 يذلا ُثَدَْحُملا :عرشلا يف يهو «ةثدحُملا :ةعدبلا :ةديبُع وبأ لاقو

 الو ٌباَتِك هيلع لدي ملو مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع يف لعفُي مل

 هيلع ٌفّقوَتي ام ذإ «ٌتولطم هيلع تق مق وت وت الو «سايق الو عامجإ الو «ةْئَس

 .هليلدب ٌبولطَم ؛بولطملا

 .ٌةَمرحُم ٍةعدب َلُك تسيلو

 مهنع هللا يضر ديزو ءرمعو ءّْمَبَأ ُعْمَج َمُرَحَل ؛كلذك تناك ول ذإ
 - ءاّرُقلا يأ - ةباحصلا تومب هعايض ىلع ًافوخ فحاصملا يف هبتكو نآرقلا

 ناضمر مايق ىلع سانلل هنع هللا يضر رمع عمج َمّرَحو ءمهنع هللا يضر

 َمرَحو ءهذه ةعدبلا ِتَمْعِن :هيلإ ةبسنلاب هلوق هيلع َمّرَحو «هيلع ةبظاوملاو
 ةبسنلاب يأ - اندجاسم رّوَن دقف ءرمع ربق هللا رّوَن :ههجو هللا مّرك ٌيلع لورق

 ٌبْرَح انيلع بجوو «ةعفانلا مولعلا عيمج يف فينصتلا ٌمرحو «- حيوارتلل
 «عفادملاو صاصرلاب انل مهبرح َلاَح ءماَهّسلاو فيسلاو حامرلاب رافكلا

 ىلع ناذألا َمُرَحو ءلاحلا كلت يف عفادملاو صاصرلاب مهبرح انيلع َمّرَحو

 ظفح ىف ُلْخَد هل امم كلذ ريغ ىلإ «طبّرلاو سرادملا ذاختاو «ةرانملا

 ْ . مّلسو هيلع هللا ىَلص هنمز يف دَّهُْي مل امم ؛ةعيرشلا
 هريغو «راهزألا» بحاص لاق دقف ,«ةلالض ٍةعدب لكو» :ثيدح امأو

 .ٍةَئيَس ٍةعدب لُك :اهب دارُملاو ءٌصوصْخَم ماع وه :ءاملعلا رباكأ نم
6/, 
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 هللا يضر نيعباتلاو ةباحصلا رباكأ نم عقو ام ؛ديقلا اذهب ٌحّرصُيَو
 بْتَكُك «مّلسو هيلع هللا ىَلص هنمز يف نكت مل يتلا تائّدْحَملا نم مهنع

 .مدقت امك «حيوارتلا ىلع ةبظاوملاو .فحاصملا يف نآرقلا

 وأ َقَنُس وأ ًاباتك فلاخو تِدخأ ام :هنع هللا يضر يعفاشلا لاق
 ًائيش فلاَخُي ملو ريخلا نم ٌتِدْحَُأ امو .ُةلاَّضلا ةعدبلا وهف ءًارثأ وأ ًاعامجإ
 .ٌةدومخملا ٌةَعْدِبلا وهف «كلذ نم

 ٌةعدبلا : مهنع هللا يضر امهريغو يوونلاو «مالسلا دبع نب ّرعلا لاقو

 لكو ٠غيّرلا لهأ ىلع درلاو ؛ ءوحنلا ميلعتو مولعلا فينصتك :ةبجاو نوكت
 طئّرلا ثادحإك :ًةبودنم نوكتو .ةعيرشلا ظفح يف َلْخَد هل ِثَدحُم

 ردصلا يف دهْعُي مل ٍناسحإ عنصو «ةرانم ىلع ناذألا نوكو «سرادملاو

 نوكتو .فحاصملا قيوزتو دجاسملا ةفرخزك :ًةهوركم نوكتو .لّوألا

 براشملاو لكآملا يف عسوتلاو ٠ ءرصعلاو حبَّصلا بقع ٍةحْفاَصُملاك : ًةحابم
 ةَلدألا يقابو ةنّسلاو باتكلل ةفلاخُملا يهو :َةمَّرَحُم نوكتو ...نكاسملاو
 .«ةلالض ةعدب لك :ثيدح يف ةدارملا يهو ء«ةيعرشلا

 مث .ةلالضلا :ةعدبو «ئدهلا :ةعدب «ناتعدب ٌةعدبلا :ريثألا نبا لاقو
 يفابو َقّنُِّسلاو باتكلل ةفلاَحُملا :اهنأب ةضوفرملا ةلالضلا :ةعدب َفّرَع
 :ةدومحملا ىدهلا :ةعدب فّرَعو .قباس ٌلاِثِم اهل نكي ملو ةيعرشلا ةلدألا

 ٌةَفِلاْخُم نكت مل يتلا وأ ءهلوسرو هللا هبلط ام مومُع يف تعقو يتلا اهنأب
 .لّوألا ردصلا يف نكي مل ءاخسلاو دوجُجلا نم عونك «قباس ُلاَكِم اهل سيلو

 َّنأل «عرشلل ًةفِلاَخُم ةلالَض ءئدُهلا :ةعدب دقتُعُت نأ زوجي ال :لاق مث
 .ارجأ اهلِعاَف دعوو نس :اهاّمس عراشلا

 اهب لوُعف ةنسح ةنُس مالسإلا يف ّنَس نما : مّلسو هيلع هللا ىلص لاقف
 .2ءيش مهروجأ نم ٌصقني الو ءاهب لمع نم رجأ لثم هل َبِيُك .هدعب

 ام اذه انرمأ يف ٌتدحأ نم» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق اّمأو :لاق

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »
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 الو «عرشلل ًايفانُم هنوكب ءهنم سيل يذلا ءاملعلا دّيقف ءادّر وهف ءهنم سيل
 .هلعاف ىلع ٌدودرَملا وه عرشلل يفانُملا ٌلْعِفلاف ؛هدعاوق نم ٌءيش هل ٌُدهشي

 وأ عوكر وأ ءءوضو نودب ةالصلاك :اهنُكَر وأ اهطرشب لالخإلا عم ةدابعلاك
 .اهنع ىهنملا عويبلاك :ةدسافلا دوقعلاكو «هدوجس

 .هلعاف ىلع ٍدودرَم ريغ وهف «هيفاني ال ام اّمأ :رجح نبا مامإلا لاق

 .لّوألا ردصلا يف دهعُت مل يتلا ٌربلا عاونأ رئاسك

 هلك كلذف :لاق مث .ةعفانلا مولعلا يف فيِنصّتلا نم مّدقَت امب لثمو

 . هيلع ٌتاَثُم هلِعاَف نم ٌلوِبَقَم هتدئاف ٌرهاَظ ةكسح مولعم ةلكاَش امو

 ام «عدبلا نسحأ نمو :هللا امهمحر يوونلا خيش ةماش وبأ مامإلا لاقو

 نم ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم مويل قفاوملا مويلا يف ماع لك لعّفُي
 نم هيف ام عم كلذ ْنِإف .رورسلاو ةنيزلا راهظإو «فورعملاو تاقدصلا

 يف هتلالجو هميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص هتّبحمب ٌرِعْشُم «ءارقفلا ىلإ ناسحإلا

 نم مومذملا نأ نّيعتف .ةيدّمحملا ةمعنلا ىلع هللا ركشبو «كلذ لعاف بلق

 ىلع راكنإلا بوجو داقتعاك :ةدسافلا تادايعلاك عرشلل ةفلاخملا يه عّدبلا

 عوقول بجوملا راكنإلاكو ءدجسملا يف فهكلا ةروس ةءارقك :ةْنّس وه ام

 يهنملا لعفلا نم حبقأ يه يتلا «نيملسملا نيب ماصخلاو دساحتلاو ضغابتلا

 وأ ُةَنُس وه ام ىلع ريكنلا ديدشتو ءًاعامجإ مارح ىلع راكنإلا كرتكو ءهنع
 لاومألا فالتإ ىلإ يّدؤملا سانلا نيب ماّصِخلاو متشلا يف عقوُي ىتح «ةوركم
 .ىلاعت هللا همحر يبلشلا فسوي خيشلا مالك .ها حاورألاو نادبألاو

 : لوألا دروملا

 مّلسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا يف فعاضو «كبلقو يبلق هللا رّون ملعا

 مّلسو هيلع هللا ىَلِص هدلوم ةصق يف فيلأتلا نم ّضرغلا نأ :كّبحو يّبَح

 وفّلؤم ُهدِصَق ام ٌنِيَع وه امنإ «ةريسلا بتك نم ةذوخأملا هتازجعمو هلئامشو

 دصق ناك امو .كلذ يف لصألا يه يتلا ءمّلسو هيلع هللا ىَلَص هتريس

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 كيال 7 ل رج

 يخيرات مل ةفرعم رجم اهبف مّلسو هيلع هللا ىلص هلئامش عمجب اهيفلؤث

 دهستسي دو ءسلاجملا يف هب ُثّدحتُيو «بولقلا هيلإ حنجتو سوفنلا هيلإ ليمت

 عمج نم مهدوصقم ناك امنإو .دئاوفلا نم كلذ وحنو «دصاقملا ىلع هب

 .ةّمهم ئرخأ َدِئاوَق مّلسو هيلع هللا ىَلص هلئامش

 .هاضرو هتّيحم ٌتالجتساو ؛مّلسو هيلع هللا ىلص هيلإ برقتلا :اهنم

 ركذب ميركلا ىلإ رعاشلا ٌبّرقتُي امك «ةلضافلا هقالخأو ةلماكلا هفاصوأ ركذب
 هيلع لا ىلص هلئامش َعمَج نأ كش الو . .ةليبنلا هلاصخو ةليمجلا هفاصوأ

 نم َلَمَع َيِضَر دقو «دئاصقلاب هحدم نم ّلمكأو ٌلضفأ وه ءاهرشنو ملسو

 .مهنع هللا يضر ريهز نب بعكو «ةحاور نب هللا دبعو «ناسحك : اهب هحدّم

 . كلذ ىلع مهأفاكو

 . مّلسو هيلع هللا ىَلَص اهرشنو هلئامش عمجب ينتعي نّمع ئضرُي هنأ كش الف

 نحن انيلإ هناسحإ ىلع مّلسو هيلع هللا ىَلص هتأفاكمل ضّرعتلا :اهنمو
 نمو ىئدُهلا راونأ ىلإ لالضلا تاملظ نم انايإ هذاقنإو ,ةباجإلا ةمأ ع و 22

 .ةيِدمرَّسلا ةداعسلا ىلإ ةّيدبألا ةواقشلا

 ىلع ٌردقَي الو ؛ءيشب اهتلباقُث نكمي ال ئربث معي هذه نأ كش الو 0

 . هللأ اّلِإ اهيلع هت

 هلع اهاور يتلا !هتلاسرا يف هلع هللا يضل يعفاشلا مامدلا لاق م ّ نمف

 هللا انذقنأ هنإف :مهيلإ لسرأ نّمع ًالسرُم ئزَج ام لضفأ اع هللا ُهازجن
 يذلا هنيدب نينئاد «سانلل تجرخأ ةّمأ ريخ نم هب انلعجو « َقَكْلَهلا نم هب
 ةمعن انب سْمُت ملف .هِقْلَح نِم هيلع معنأ ْن ْنَمو ؛هتكئالم هب ئفطصاو ئضترا

 ةوركم اَنَع اهب عِفُر وأ ءايند وأ نيد يف ًاظح اهب انّ ٠ «تنطب الو ترهظ
 ىلإ دئاقلا ءاهبَبَس مّلسو هيلع هللا ىَلص ٌدمَحُمو الإ ءامهادحإ يف وأ ءامهيف

 .ها ءاهِدشَر ىلإ يداهلاو ءاهريخ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 هيلع هللا ىَّلِص هتّبيحم ىعدتست ؛ةفيرشلا هلئامش ةفرعم نأ :اهنمو

 ءاهب فصّنا نّمو ةليمجلا تافصلا ٌّبُح ىلع ٌلوبجم ناسنإلا َّنأل ءمّلسو
 علطَي نم نأ كش الف ؛مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هتافص نم لمكأ الو لمجأ الو

 هللا ىلص اهبحاص بحي ءلالضلا عباطي هبلق ىلع ًاعوُبَطَم نكي ملو اهيلع
 .نيقيب مّلسو هيلع

 نوكت ءاهصقنو مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هل دبعلا ةبحم ةدايز رادقمبو
 ةئجلا لهأ ميعنو «ةيدبألا ةداعسلاو ئلاعت هللا اضر لب .ءهصقنو ناميإلا ةدايز

 هيلع هللا ىَلِص هل دبعلا ةبحم رادقمب اَّلِإ كلذ عيمج نوكي ال اهيف مهتاجردو
 لهأ باذعو «ةيدبألا ةواقشلاو ئلاعت هللا طخس نأ امك .ًاصقنو ًةدايز مّلسو

 .ًاصقنو ةدايز مّلسو هيلع هللا ىَلص ِهِضْعُب رادقمب نوكي اهيف مهِتاَكَرَدو رانلا

 ءءادتقالا هب نكمي اميف هللا هققو نمل «هب ءادتقالاو هعابّتا :اهنمو

 هقالخأ مراكم نم اهريغو «هتدابعو .هدهزو هعضاوتو ءهملحو هئاخسك

 يتلا ئلاعت هلا ةبحمل ٌبجوُم كلذو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هلاوحأ فئارشو
 كبي نوت هللا َنوُيجت رشُك نإ َلُق## :ليلاعت هللا لاق .َنْيَراَّدلا ةداعس اهيف
 يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص هل نيعِبَتُملا نم هللا انلعج ١#[« :نارمع لآ] هنأ

 لهأ ةرمز يف هئاول تحت انرشحو «ميقتسملا هطارصو ميوقلا هعرش

 لئامش ىلإ لوصولا لئاسو» :يف امك «مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتّبحم
 .ىلاعت هللا همحر يناهبنلا ليعامسإ نب فسوي خيشلل اهلك لوسرلا

 ريسلاو دلوملا اهيف تفّلَوُملا هلئامش انعامسب هللا تّبنُي نأ :اهنمو :تلُق

 هلوسر بلق هللا تّبَث امك «رودقملاب ىضرلا ناميإلا لامك ىلع انبولق
 لاق امك ؛لسرلا ءابنأ زيزعلا هباتك يف هيلع ِهَّصَقب ّمَقِب مل و هيلع هللا ىَلِص دمحم
 17١[. :دوه] «كداَوُف ءوي ُتّيَتُت ام ٍلْسُلَ بأ نم َكَيَع ضن الزج : لولاعت

 هللا ىَّلَص هلئامش * ءابنأ عامسب انداؤف تيبثت * ىلإ ًاجايتحا ٌدشأ نحن لب

 هيلع هللا ىَّلص هداؤف تيبشت تيبثت ىلإ مّلسو هيلع هللا ىلص هجايتحا نم مّلسو هيلع
 . ملعأ نلاعتو هناحبس هللاو ؛ ءْيَمْحَي ال امك هيلع لسرلا ءابنأ ّصقب مّلسو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 : ىناثلا دروملا

 هللا امهمحر يوونلا خيش ةماش ابأ مامإلا َّنأ :ٍةمدقُملا رخآ مّدقَت دق
 مويل قفاوملا مويلا يف ماع لك لعْفُي ام عدبلا نسحأ نم نمو ل

 ةنيزلا راهظإو «فورعملاو تاقدصلا نم مّلسو هيلع هللا ىّلص هدل

 ٌرِعْشم ءعءعارقفلا ىلإ ناسحإلا نم هيف ام عم كلذ َنِإف رورسلاو

 .ها «ةيدمحملا ةمعنلا ىلع هللا ركشبو

 هنأ «ليلاعت هللا همحر ىمتيهلا ىكملا رجح نبال «ةيثيدحلا يواتفلا» يفو
 «نامزلا اذه يف سانلا نم ٌريِثَك اهلَعْفَي يتلا راكذألاو دلوملا مكح نع َلِئَس
 نع ٌرثأ اهلضف يف درو لهف ٠ «ةليضف اهنإ : مُتلُق نإف ٠ ؟ةليضف وأ «؟ةْنّس يه له

 مح مأ ءٌرئاج ةحابملا عدبلل عامتجالا لهو «؟رابخألا نم ٌء يش وأ .؟فلسلا

 ىلع ٌلمتشُم اهرثكأ ءاندنع ُلَعْفُت يتلا راكذألاو دلوملا» :هلوقب باجأف
 أسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلع ٍمالَسو ٍةالَّصو ٍرْكَذَو ةقدصك ِريخ

 ةماعلاو ةصوصخملا راكذألا يف ةدراولا ثيداحألا هلمشت دس ةنس وهف ءهحدمو

 مهتمح لإ «ئلاعت هللا نوركذي موق دعقي ال» : مّآسو هيلع هللا ىَلِص هلوقك

 نميف ىلاعت هللا مهركذو «ةنيكسلا مهيلع تلزنو «ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا
 . ملسم هاور (هذنع

 هللا نوركذي اوسلج موقل لاق مّلسو هيلع هللا ىّلص هنأ ًاضيأ َيِوُرو
 ةالصلا هيلع ليربج يناتأ» :مالسإلل مهاده نأ ىلع هنودمحيو ليلاعت

 ٌحضوأ نيثيدحلا يفو .«ةكئالملا مكب يهاّبي ىلاعت هللا نأ : ينربخأف مالسلاو
 ٍرْيَخ ىلع نيسلاجلا َّنأو هل سولجلاو ريخلا ىلع عامتجالا لضف ىلع ليلد
 «ةمحرلا مهاشغتو «ةنيكسلا مهيلع لزنتو «ةكئالملا مهب هللا يهابُي «كلذك

 .ةكئالملا نيب مهيلع ءانثلاب ئلاعت هللا مهركذيو

 !؟هذه نم لجأ لئاضف ّيأف

 ؟ال مأ ءٌرئاج ةحاّبملا عدبلل عامتجالا لهو :هب هللا عفن لئاسلا لوقو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف



 مق مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 :للاعت هّللأ همحر مالسلا دبع نب ّنعلا لاق «زئاج وه معن :هباوج

 ىلإ مسقنتو ءملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف دّهْعُي مل ام َلْعِف ةعدبلا

 ْنأ :كلذ ةفرعم قرظو -. .. خلإ :بدنلاو بوجولا ينعي  ماكحأ ةسمخ
 .هنم يهف ؛هيف تلخد مكُح ْيَأَت ءعرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضَرْعُت

 نمو .ةّئّسلاو نآرقلا هب مهفي يذلا وحنلا مّلعَت :ةبجاولا عدبلا نمف

 وحن ثادحإ :ةبودنملا عدبلا نمو .ةيردقلا وحن بهذم :ةمرحُملا عدبلا

 دعب ةحفاّصُملا :ةحابملا عدبلا نمو . حيوارتلا ةالصل عامتجالاو سرادملا

 ريغب يأ - فحاصملاو دجاسملا ةفرخز : : ةهوركملا عدبلا نمو .ةالصلا

 . ٌةم رحم يهف ّلِإو «- بهذلا

 وهو ءارانلا ىف ٍةلالَض ّلُكو «ةلالَض ٍةعدب ّلُك» :ثيدحلا ىفو

 .باوجلاو لاؤسلا نم دارملا ىهتنا ««ريغ ال ةمرحُملا ىلع ُلوُمْحَم

 يف رجح نبا باوجو ؛يوونلا خيش ةماش يبأ مالك نم لّضحتُف
 هللا ىَلص هدلوم مويل قفاوملا مويلا يف ماع لُك ُلَعْمُي ام نأ :«ةيثيدحلا هيواتفا

 ىلع عامتجالاو «ةنيزلا راهظإو «فورعملاو «تاقدصلا :نم مّلسو هيلع

 . عدبلا نسحأ نم ءراكذألا ىلعو مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هدلوم ةصق عامس

 ٌرِهْشُم ءءارقفلا ىلإ ناسحإلا نم هيف ام عم ُهنألف :ًالّوأ اَمأ

 هللا ركشبو هلِعاَف بلق يف هتلالجو هميظعتو مّلسو هيلع هللا ىلص هتّبحمب
 .ةيدمحملا ةمعنلا ىلع

 ءركذو .ةقدصك ؛ريخلا ىلع عامتجالا نم هيف ام عم ُهنألف :ًايناث اَمأو

 ؛ةَنُس وهف ءهحدمو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ىلع مالّسو ٍةالصو
 .ةّماعلاو ةصوصخملا راكذألا ىلع عامتجالا يف ةدراولا ثيداحألا ُهّلِمْشَت
 مهتمح اَلِإ «ىلاعت هللا نوركذي ٌموق دعقي الد :مّلسو هيلع هللا ىّلِص هلوقك

 ئلاعت هللا مهركذو «ةنيكسلا مهيلع تلزنو «ةمحرلا مهتيشغو «ةكئالملا

 .(«ملسملا هاور (هذلع نميف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 هللا نوركذي اوسلج ِمْوَقِل لاق مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ ًاضيأ ىَوْرُيو
 مالسلا هيلع ليربج يناتأ» :مالسإلل ِمُهاَدذَه نأ ىلع هنودمحيو 00

َ 

 . «ةكئالملا 0 يهاب نلاعت هللا نأ :ىنربخأف

 مهب هلل يهاَبي ؛كلذك ٍريخ ىلع نيسلاجلا َّنأو هل سولجلاو ءريخلا ىلع

 ءانثلاب هللا مُهرْكْذيَو .ةمحرلا مهاشغتو ؛ةنيكسلا مهيلع لزنتو «ةكئالملا

 ةكئالملا نيب مهيلع

 .!؟هذه نم لجأ لئاضف ُيأف

 دهع يف هوحن دّهْعُي مل ُهنإ ثيح نم ٌةعدب كلذ َنوُك َّنأ ىلع : :ٌتلُق

 مّلسو هيلع هللا ىّلص هميظعت َدِهْع هنأ الإ مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر

 اَهلاَم قافنإو يلع ِةَقَّفَّشلا نم اهنع هللا يضر ةجيدخ نم عقو امك ؛؟ هريظنب

 .كلذ اهل ُهَّللا ركش ىتح «هيلع

 ٍقاَّمنإ نم هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نم عقو امكو

 .كلذ هل ُهَّللا ركش ىتح «ءابعلاب لّلخَت
 كيلو هَل لو دنع مهتوس ٌنوُضْعَي نيل نم : ةيآ هب كت رعشت امو رد | مي رس د

 .[" :تارجحلا] 402 ٌميِظَع ٌرَجْأَو ٌهَرْضْعَم مهل ىوقْنلل 27 هدأ ّنَحَيمأ َ لع . 1 م ام اخ سك 07 7 0
 ءدلب تبثن ام لش أ نية ل 9 «نلاع هلوف هب زجشم ا ا ويم سم سلاسل

 هيبن ىلع للاعت هللا َّصَق يف ةمكحلا ْنأ نم ١٠٠١[« :دوه] 4

 ٌتيِبْشَت : يه زيزعلا هباتك يف لسرلا ءابنأ نم مّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم

 ءانداؤُق تيبثت شن ىلإ دوجانمم مويلا اننأ كلش الو ا . هلا ىلص هداؤف

 ضور)ا باتك يف ةروكذملا ةيآلا نم يعفايلا مامإلا طبختسا مك نمف

 .ءايلوألاو ءاملعلا بقانم ٍةءارق ٌبابحتسا «نيحايرلا

 رابتعاب وه امنإ َّركُذ ام لعف ىلع ةعدبلا قالطإ َّنأ :اذه نم كل رهظف

 ىتح هيلع هل 5
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  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 ا لوسر دهع يف اًمِدوَجْوِل ؛ اهدارفأ رابتعابا ال «ةيعامتجالا ةئيهلا

 هللا َّنإ# : زيزعلا هباتك يف ئلاعت هلوق نم ٌدخأ امير لب 0

 06 4 ©) اَميِلَش اًميلْنَم ْامْنَسَم هيلع ْاوُلَص أنما بيلا امي ّىَّبلأ َلَع 12 َنوُلَصِ

 وأ ناك ًارضاح ؛ملسو هيلع هلل ىلص هميظعتب رِجْشُي ام لك ُبوُجُر ([07ْ

 ركذ ِدّرَجُم دنع هيلع مالسلاو ةالصلا صوصخب رمألا نم ًاطابنتسا ؛ًابئاغ
 يف اهبلط صوصخ ءاغلإو طانملا حيقنت قيرطب ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص همسا
 .هميظعتب ٌرِعْشُي ام ّلُك مومع بلط رابتعاو «كلذ دنع هميظعت

 يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص هباحصأ نم عقو ام :كلذل ٌدِهْشَي امك
 هيلع هللا ىَلص هرعّش نم ٍِتارعّش عضوو ءهمدو ِهلوَب برش وحن نم ؛هميظعت

 ا ' 1 01١ 7 م لك
 نمل تفتلت الو «منغاو مهفاف ءاهيلع هصرحو '"ههضعب ةوسنلق يف مّلسو

 هللاو ءمّيخو ملسو هيلع هللا ىلص َّيبنلا ٌضْعُب هداؤف يف مكحتساو «ملعي ال

 .ملعأ ىلاعتو هناحبس

 : ثلاثلا دروملا

 هللا ىَلص دمحم انّيبن ميظعتب ُرِعْشُي امل ٌضْعُب هبلق يف نم ضعب َّنأ ينغلب
 مّلسو هيلع هللا ىَلص هميظعت يف تديتعا يتلا ةنسحلا عدبلا نم مّلسو هيلع

 يف ناك فل ِهّمَأ عضوو ؛مّلسو هيلع هللا ىّلص هدلوم ركذ دنع مايقلا نم

 دنع مِهِداَتْعُم ىلع سلجملا كلذ يف نم ماق املف ءدلوملا هيف ُاَرُْي سلجم

 تطقس امل هنإ ىتح اهيلع هصرحو :هلوقو ديلولا نب دلاخ وه « « مهضعب 5 ةوسنلق :هلوق (0)

 اهعضوو اهذخأ ىتح مهب لابي ملو هسفنب رطاخ «هئادعأو هللا ءادعأ يدي نيب هسأر نم

 بتك يف امك رصنلا َّقِزُر اّلِإ ًالاتق اهب دهشي مل هنأل الإ كاذ امو فسأر ىلع

 يبأ نع يناربطلا هاور امك ءدحأ موي نانس نب كلام ٌهّضم دقف همد امأ .ها. ةريسلا

 رازبلاو «مكاحلا هاور امك هتماجح مد نم ريبزلا نب هللا دبع برشو .«يردخلا ديعس

 نم هلوب نم نميأ ّمأ تبرشو .مهريغو ينطقرادلاو «يناربطلاو «يوغبلاو «يقهيبلاو

 يف هجارخإ يراخبلاو املسم ينطقرادلا مزلأ حيحص اهثيدحو «لوب هنأ ملعت نأ ريغ

 .هحورشو « ضايع يضاقلل «افشلا» رظنا .حيحصلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 ملو ًاسلاج ٌضعَبلا كلذ يقب ءهل هَمَأ عضوو مّلسو هيلع هللا ىَّلَص هدلوم ركذ
 رجح نبا لوقب ٌكّسمتم هنأ دافأ «كلذ ىلع ٌبتوُع املو .سانلا مايقب مقي
 .«ةيثيدحلا هيواتف» يف

 ٌرْمَأ َوَأ# :ئلاعت هلوق ةءارق دنع مايقلا يأ كلذ ريظنو :هصن ام وهو
 ُلْعِف  اهبدن ةّماعلا ماهيإل اهباكترا يغبني ال ةعدب هنوك يف ١[ :لحنلا] 4مل

 وهو :مايقلا نم هل م عضوو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم ركذ دنع ريثك

 ًاميظعت كلذ َنوُلَعْفَي امنإ سانلا نأ ىلع ,ءيش هيف دِرَي مل ٌةعدب ًاضيأ

 هب ميظعتلا مهدصقل يأ «كلذل َنوروُذْعَم ماوعلاف ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هل

 «- مهب ئدتقملا يأ صاوخخلا فالخب مهب ءادتقالا مدعل .هتهارك عم

 باي ٌةَنُس هنأ هل مهلعف نم مّهوَتي هنأل َنوموُلَم لب «نيروذعم ريغ مهنإف

 ةعدب وهو ء.هبوجو اودقتعا امبر لب ءهلعف يف ماوعلا مهب يدتقيف ءاهيلع
 . لعفلا ةهوركم

 َّنأ  ملعلا نم ةكسُم قندأ هدنع بَل يذ ىلع ئفخَي ال امك - ُتيأرَف

 نيرمأب ٌرِعْشُم َرِكُذ امب ةكسمتو اذه ةعينص
 هيلع دري ال هنأو هميلست همعزو ءّركذ ام رهاظب هكسمت عم هنأ :لّألا

 هللا لوقل ًافلاَخُم ءمهب ىدتقملا نصاوشحلا نم هسفن دع دق ءًالصأ ء ةيش

 هيلع املو :[*: :مجنلا] ِمَهَنَأ ِنَمِب ُدلعَأ ٌرْه سا اكرم الكإ# :ئلاعت

 نع ةشئاع ٌُتلأس :نابهص نب ةبقع لاق دقو .يَفلَس هنأ همعز عم .فلسلا

 لاَظ َمْهْنََص اندَبِع نم اًنِيَفْطَصَأ َندَل َبتكلأ انو قرأ م :ٌلجو ّرع هللا لوق
 و حس حرص 2 رع رص حرص 2. ْ ري - هام وو رس ىلا

 لضفلا وه ع توليد أ ذِي تاريخلاب قاس 5 دصتقم مس وسفن

 02 00 00 207 هَ

 اولْولَو ٍبَهَذ نم رواسأ نِم اف نولي اهنولخدي ٍنَذَع ْثَدَج © يكل
 .[م ىع :رطافنا 4009 ٌريِرَح ف ع ساب

 دهع ىلع ئضم نمف :قباسلا امأ «ةنجلا يف مِهّلُك «َيَنُب اي :تلاقف
 مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر هل دهشو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر
 امأو ءهب قحل ىتح هباحصأ نم هرثأ عبت ْنَمَف :دصتقملا امأو ءةّنجلاب

 . مكلثمو يلثمف : ملاظلا

 ع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مه مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 نم هيلع يه ام عم «(نزاخلا ريسفت» يف امك اَنَعَم اهسفن تلعجف

 ًالاثتما ءمّلسو هيلع هللا ىَّلَص هلوسر دنعو هللا دنع ةناكملاو «ملعلاو لضفلا

 . :مجنلا] 5 شنأ اكَرُم الق : نلاعت هلوقل

 ئدتقملا صاوخلا نم هنأ همعزو ءهسفن هتيكزت عم هنأ :يناثلا رمألا

 ةثالث نم ٌرظن هيف ءروكذملا رجح نبا لوق نم هب ٌكّسمت ام نأ َلِهَج «مهب
 :هوجو

 هنوك يف كلذ ريظن هنوك ىضتقي ال «ةعدب هنوك درجم ْنأ :لوألا هجولا

 هسايقب ٌرهظَي امنإ «عدبلا نم هركي ام ةدعاق تحت هلوخد ْنأل .هلعف يغبني ال

 ءِقراَملا عم ٌسايق وهو هش ٌرَمَأ َهَيَأ# :ئلاعت هلوق ةءارق دنع مايقلا ىلع

 .هجتي الف

 هلوق لوزن دنع تبْنُي مل مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر َّنأ :كلذو
 نم ًاعَّرَق بثو امنإو ءهلثم اولعفيل هتّمأل ًاعيرشت هلأ ُرمَأ َنَأ# :ليلاعت
 هيلع هللا ىَّلص هنع لقي مل , 4ةولجعَتسَم الق :ٍلوزنب ٌعْرَملا َلاَّز املف ءهعامس

 دنع مايقلا راص َّمَث نمف ؛ةيآلا عامَس دنع ٌفوقو هباحصأ نع الو مّلسو

 .اهلعف يغبني ال ًةعدب اهعامس

 هل هّمَأ عضوو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم ركذ دنع سانلا مايق اّمأو
 هسفن رجح نبا حّرص امك ؛مّلسو هيلع هللا ىّلص هل ًاميظعت ُهوُلعَف امنإف
 ؟قرافلا اذه عم سايق ةجتي فيكف «كلذب

 كلذ نولعفي امنإ سانلا َّنأ ىلع هسفن رجح نبا لوق َّنأ :ىناثلا هجولا
 هنأ يف ٌرِهالَظ ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هل ًاميظعت . . .خلإ هدلوم ركذ دنع مايقلا
 هيلع هللا ىَّلص بنلا ّرقأ ام لك َّنِإ :ةدعاق تحت ًالوأ ةلخادلا عدبلا نم
 هللا ىَلص هنمز يف هنيعب ُهلْعِف دهْمُي ملو انعم يف امب وأ «هلثمب ميظعتلا ملسو

 . ًايودنم نوكي « ءمّلسو هيلع

 ناك نإ تاّبحتسُملا ليبق نم لضفلا لهأل َمايقلا يوونلا لعج دقو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا م45

 ثيدح هب ٌلدتسا ام ئوقأَو «ًالقئسُم ًاءزج هيف فلأو «ءايّرلل ال مارتحالل

 ناك ًادحأ ٌتيأر ام :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع َّنأ «هننس» ىف ىقهيبلا
 اذإ تناكو ؛مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسرب ةمطاف نِم ًاثيدحو ًامالك هبشأ

 .هسلجم ىف اهسلجأو اهلّبقو اهديب ذخأف ءاهيلإ ماقو اهب َبَحَر هيلع تلخد
 .(اهتلّبقو هديب تذخأو تماقو هب تبخر اهيلع لخد اذإ ناكو

 ىف فّلأو ءرجح نبا هبيقعت بّقعتو ««لخدملا» يف جاحلا نبا هبّقعتو
 لهأ نم لخادلل مايقلا بابحتساب لئاقلا نع مالملا عفر» :ُهاَمَس ًاءزج كلذ
 :لئاقلا لوق فطلأ امو ««ماشتحالاو لضفلا

 اًمايقلا انردتباو ئّبُحلاانللح ًالبقمهباَنرٌصَباملف
 اًماركلا ٌلِجيميركلا َّنإف هل يمايِق نّرِكئثت الف

 مظن» ىلع «ةرايم خيشلا رصتخم» ىلع «نودمح نبا ةيشاح» ىف امك

 .هنع هللا ىضر كلام هقف ىف (رشاع نبا

 هللا ىضر يردخلا ديعس يبأ نع «ةاكشملا» نم مايقلا يف َيِوَر دقو
 هللا ىَلص هللا لوسر َتَعَب ءدعس مكُح ىلع ةظيرق ونب تلزن امل :لاق هنع
 لاق ءدجسملا نم اند املف ءرامح ىلع ءاجف «ًابيرق ناكو هيلإ مّلسو هيلع
 .هيلع ٌقفتم (مُكَدّيَس ىلإ اوموق» :راصنألل مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر

 هتنبال ًاميظعت مايقلا لعف دق مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا َّنأ ئرّت تنأف
 مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هل اهميظعت يف ةمطاف هتنبا ٌرقأو ءاهنع هللا يضر ةمطاف
 .هب هنع هللا ىضر دعسل هميظعت ىف راصنألا رمأو هب

 ليبقتب «ناذألا يف همسا ميظعت مّلسو هيلع هللا ىّلص ّيبنلا ٌرقأ دقو
 هللا ىَّلص هلاسرإب ةداهشلا عامس دنع امهب نينيعلا حسمو «نيديلا ْيَماهبإ يرفظ
 حاتفم» نع «يندملا سايلإ خيشلا يواتف» يفف .ناذألا يف مّلسو هيلع
 عمتسا هنع هللا يضر قيدصلا ركب ابأ نأ يور ءهداَز ىربُك شاطل «ةداعسلا

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاسرإب ةداهشلا ةملك نّدؤملا غلب املف «ناذألا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ملا مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 هلا ىَلص لاق هللا لوسر اي هب ًانئيتو ؛كمس ل افرش :لاق ؟«اذه تعنص ءيش

 ,0"23ها | .(«دمرلا ّنِمْأ دقف ؛هب لمع نمف ءاذه نسحأ ام) : مّلسو هيلع 1

 ىلإ َمِدَق نيح هيدي نيب ٌفّدلا برض ىلع ءادوسلا ةيراجلا ًاضيأ رقأو

 .هيزاغم ضعب نم ًاملاس ةنيدملا

 هللا ىّلِص هنأ :ناّبح نباو «يذمرتلا ربخ 3 :رجح نبا (ةفحت١» ىفف

 :ءادوس ةيراج هل تلاق «هيزاغم ضعب نم ةنيدملا ىلإ عجر امل مّلسو هيلع
 نإ» :اهل لاقف .ٌفّدلاب كيدي نيب برضأ نأ ءًاملاس هللا َكَدَر ْنِإ ترذن ىنإ

 مودقبو ءرورسلا دصقب َفَّدلا برض بدنب دهشي ««كرذنب يِفْوَأ ترذن تنك
 .هاءهئافوب رمؤي الو «هرذن دقعني ال حابملا ذإ «نيملسملا عفنل ِمِلاَع وحن

 ةكمب ةيعفاشلا يتفم يمزمزلا حلاص دمحم خيشلا لكس امل مَ نمف

 درجمل مّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا دلوم ةءارق لاح َفّدلا برض نع ًاقباس

 ب اجأ .ثئابخلا نع ًايلاخ ؛هنيبزتو مّلسو هيلع هللا ىَلَص هركذ فيرشت

 .ها .ةهارك الو «هيف ةمرح ال ٌلالَح وهف ءثث ئابخلا نع الخ ثيح :هلوقب

 هباطخ ةظحالم دنع اهفّرَشُم ةدالوب رورسلا ِةَّمألا دصقب هبرض لب :تلق

 يتلملأ نطابب نينيعلا حسم :«ءافخلا فشك» يف ينولجعلا ليعامسإ خيشلا لاق )١١(

 هلوق عم .هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ :نذؤملا لوق عامس دنع امهليبقت دعب نيتبابسلا

 هيلع هللا ىَلص دمحمبو ًانيد مالسإلابو ًابر هللاب تيضر .هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأ
 نأ دهشأ نذؤملا لوق عمس امل هنأ هنع هللا يضر ركب يبأ نع يمليدلا هاور .ًايبن مّلسو
 هيلع هللا ىَّلص لاقف .هينيع حسمو نيتبابسلا يتلمنأ نطاب َلّبقَو هلاق هللا لوسر ًادمحم
 .«يتعافش هل تلح دقف «يليلخ َلْعِف َلَعَف نم» :مّلسو
 دادرلا ركب يبأ نب دمحأ سابعلا وبأ هدروأ ام حصي ال اذكو ء.حصي ال :«دصاقملا» يف لاق

 عم ليهاجم هيف دنسب «ةرفغملا مئازعو ةمحرلا تابجوم» هباتك يف فوصتملا يناميلا

 5 دهشأ : لوقي نذؤملا عمسي نيح لاق نم :لاق هنأ مالسلا هيلع رضخلا نع هعاطقنا

 لبقي مث «ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم ينيع ةرقو يبيبحب ابحرم هللا لوسر ادمحم
 .ها ادبأ دمري مل هينيع ىلع امهلعجيو هيماهبإ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا 68م

 ؛ٌتودنم ةيآلا 1١١[ :نارمع لآ] 4ساّنلِ َتَجَأ ِهَمَأ َرْيَح محك # :هلوقب مهل ئلاعت

 . مهفاف ىهتنا ءملاع وحن مودقب رورسلا لصأ مّلسو هيلع هللا ىلص هنأ َكش ال ذإ

 هللا يضر ٍدعسل مهمايقب راصنألا مّلسو هيلع هللا ىَّلص هرمأ َّنِإ :لاقي ال
 ابأ هرارقإو «هب هل اهميظعتب اهنع هللا يضر ةمطاف هرارقإو ءهل مهميظعتو هنع
 نذؤملا ةداهش هعامس دنع ملسو هيلع هللا ىلص همسا ميظعتب هنع هللا يضر ركب

 ءامهب هينيع حسمو .هيماهبإ يرفظ ليبقتب ءمّلسو هيلع هللا ىلص هلاسرإب

 هللا ىَّلص هيدي نيب هبرض ترذن امل هيدي نيب ٌفّدلا برضب ءادوسلا ةيراجلاو

 .ركذ امب هل مُظَعُملا ئىدّل هروضحو هتايح لاح ناك امّنِإ ءمّلسو هيلع

 ذخأ نم «يناثلا دروملا» رخآ يف ًاقباس كل مّدَقَت ام َّنِإ :لوقن انَأل

 نم .ئاغ وأ اك ًارضاح ملسو هيلع هللا يل .دظنت رمش اب لع بوجي

 ارثَلسَو دلع اوس انما كذا مكي ْىّيلأ 1ع َنْوَضب ُوَتَحِلَو هلأ َّنإ» :ةبآ
 فذحب طانملا حيقنتب «طابنتسالا قيرطب 05 بالا *«© اًميلَش
 ءعئملا اذه بحاص ىلع درلا يف فاك مومعلاب مكحلا ٍةطانإو «صوصخلا

 امل يِروّصلا ّيوبنلا َمودّقلا َّنِإ :هلوق يف يدابأرديحلا تافّلكت نع ِنْعُمو
 «يضاملا ن نمزلا كلذ ىف ًةرضاح هعامس دنع هسفن رّوصتَي ناسنإلا ناك

 هللا ىَلَص هروهظب لصح امو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا تاذ هيف رضحتسيو
 تايآلاو تازجعملا نم هدنع عقو امو «ةفاك نيملاعلل ةمحرلا نم مّلسو هيلع

 ٍتائيَه ىلع ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا نورّوصتي نوفراعلا ناك امك «ةرهابلا
 ملسو هيلع هللا ىلص هلوخد نورضحتسي ةراتف ءةميسَج ٍِتالاخو َةميظَع

 : َنلَقَي نايبصلاو دئالولاو موو تاوذ تجرخ دقو هترجه نم ةنيدملا

 عه ئلاع دام انيلع ركشلا بجو

 عاطملا رمألاب ت ْدكثتج  انيف ثوعبملا اهيأ

 ةراتو ءنوحرفيو كلذ نولوقي مهنأك مهسفنأ نولعجيو

 ٍداهَج يف هب َنوُدولَي مهو ردبب نينمؤملا مامأ ملسو هيلع هللا ىلص هنورّوصتي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 / مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 ع 0-0 5 - 0 8 78 8

 .ةعم لتاقتو ةعِشت هللا ةكتالم نأ دورضحتسيو ءهئادعأ

 نأ ىلع ةتوعيابُي ةباحصلاو ناوضرلا ةرجش تحت هنورضحتسي ةراتو

 اَمَنِإ َكَئوُعياَي تيذلا َّنإ# :كلذ ىف ليلاعت هلوق نورضحتسيو «هنود اوتومي

 ٠١[. :محتفلا] 4 ميدي َقوُف هلأ دي هللا توُضياَبي

 هب تقدحأ دقو هللا دونج هعمو حتفلا موي ةكم هلوخد نورّوصتي ةراتو

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص وهو «ديدحلا نم ّقَدَحلا الإ مهنم ىَرُي الو ءراصنألا

 ريضح نب دّْيَسَأ انديسو «قيّدصلا ركب يبأ انديس نيب ءاوصقلا هتقان ىلع

 عفرا :هل ُلاَقُي وهو هللا شرع دنع ًادجاس هنورضحتسي ةراتو ءامهعم ثّدحتي

 . ْعُمَشُت ْعَمْشاَو ءظعت لَسو «كسأر

 ؛اهيلإ ُهَعَبْتَت ممألا عيمجو ُهتْمَأو ةّنجلا بابل ةعرق نورضحتسي ةراتو

 .«يذمرتلا لئامش ىلع سوُّسَج حرشا يف امك

 يروُصلا موُدُقلا نم ًةجرد ىلعأو ًاتاذ لمكأ :كش الب مودقلا اذه َناَك

 اميس ال «هدارفأ نم ٌدرَف يدعسلا موُدّملا يذلا يرايتخالا ٍِفاَضُملا يعرفلا
 ملسو هيلع هللا ىلص همسا ركذ دّرجُم دنع مالسلاو ةالصلا بلط درو دقو

 درجم الإ امهب د دوصقملا سيلو «ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألاو.«ةيآلا يف

 ىلع هحرشا» يف يّبَألا كلذ ىلع ٌّصن امك ٠ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هميظعت
 .دحاو ريغو .املسم

 يماهبإ َلَبَق نيح هنع هللا يضر ركب يبأل مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق لب
 هيلع هللا ىَّلِص هلاسرإب نذؤملا ةداهش هعامس دنع هينيع امهب حسمو «ءهيدي

 نسحأ ام» :هب ًانّميتو مّلسو هيلع هللا ىّلص همسال ًافيرشتو ًاميظعت ءمّلسو
 ركذ درجم دنع هناسحتسا يف ٌحيرص «ادمّرلا َنِمأ دقف هب لمع نمف !اذه

 .ئفخَي ال امك مّلسو هيلع هللا ىَّلِص همسا

 ُمْلِسُي ٌبِحّملاو :«يريصوبلا ةيزمه ىلع هحرش» يف سيِنَب لاق دقو
 امأ .همدعو دوهشلا يتلاح يف يأ ءهروضحو هتبيغ يتلاح يف بوبحَملا ىلع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 كلذ نوكي ْنأل ٌءاِجرَو ٌماظعإو ٌلالجإو ٌنّلعَتو ٌقلقَف :ةبيغلا يف ُهُمالَس
 يتأيف «لابقإلاب رفظلاب ًالؤافتو «لوصولا ىلإ ةليسوو ءافصلا ىلإ ةعيرذ

 ءهقوط يف سيل اميف هدنع نم ٍرمأ وأ «حتفلاب يتأي نأ هللا ىسع هقوط يفامب

 نأ َدب الف ؛بابحألاب َُْهَل رثك نمو ءبلقلا قدص يف هللا ٌرِس نكل
 .ُةوروُرَي نأ دب الف ؛مهيلع هميلست ماد نمو ؛هوركذي

 يف ٌدمححو «ماعنإلا ىلع ٌركْشَف : :روضحلاو دوهشلا تقو يف همالس اًمأو

 دوهُش دنع ٍفْعَش فغاضتو «لالجلا دوهش دنع عوُضُح ٌةدايزو «مالكلا ةلباقم

 ٍهجوو ٍنيِبجو 2«نيعو سأر نم ةرهاظلا هملاوعب ْمُلَسُي كلذ دنعف «لامجلا

 هملاوعبو «هرهاوج نم ةرهوجو هتاّرذ نم ِةّرذ ُلُكو ءِرَشَبو ٍرْعشو ءناسلو
 . هظفلب ىهتنا .ةئطابلا ئوُقلا رئاسو «ةايحو بلقو ؛ لقعو حور نم ةنطابلا

 ,(«داليملا لافتحا ىلإ داشرإلا ةياهن» :هتلاسر يف يداب أ رديحلا لاق
 نوقّقحملا طبنتسا «لوألا لكشلا نم ينارتقا ٌنسايق :عفدلا اذه ةصالخو
 امل راصنألل مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق ينعي ءروكذملا ثيدحلا نم ؛هارْعُص»
 مايقلا :يهو .«مكدّيس ىلإ أوموق» :رامحلا ىلع هنع هللا يضر دعس ءاج

 يوب ٍميظعت لك :يهو هارُبُك١ اوتبثأو «يعرّش يوبت ٍميظعَت يداليملا
 كير َةَمعنب اأو :ئلاعت هلوق :امهادحإ «نيتيآب يعرش ٌنسحتسم يعرش
 ١١[. :ىحضلا] 42 ْثّرَحَف

 4© هيكل هَمَي لإ ككَمُأ انز» :ئلاعت هلوق :امهتيناثو
 .[١1ا/ :ءايبنألا]

 ةمعنلا ُفصصَو وه امنإ ؛ثّدحتلا بوجو لع َّنأ : لوألا ُدافمَف

 .ةطساوب ولو ءانيلإ ةلصاولا
 ٌدمعن هنأو «نيملاعلل ٌةمحر مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا َّنأ : ةيناثلا داقمو

 هيلع هللا ىَّلص هيلإ ةلصاولا َمَعّنلا ّنأو ءاهّلك نيملاعلا مَحِن ىلع ٌةَقْئاَف ئمظُع
 لصو ام عيمج ناك ءانيلإ لاَ مكّنلا يف ببسلا يه تناك امل مّلسو
 نم اّمإو ءاهتاوذ ثيحح نم اَمِإ ءانيلإ ًةلصاو ًامَعِن مّلسو هيلع هللا ىّلص هيلإ
 :انيلع بجاولاف ٍذئنيحو ءاهراثآ ثيح

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0١ مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 تانّيبلاب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هيلع ةضئافلا همعنب ٌثّدحتلا :ًالَوأ
 . ةيلصفتلا

 هنأ رهظَي ثيحب «يليصفتلا نايبلاب مّلسو هيلع هللا ىَلص هب ٌتّدحتلا : ًايناثو

 ةضئافلا معّنلاب ٌتّدحتلا انيلع ُبجَي امك «نيملاعلا مَعِن ىلع ٌةقئاف ىمظُع ٌةمعن
 ةمعن فصو ىلإ رظنلاب ٌثّدحتلا ناك نإو ؛مّلسو هيلع هللا ىّلص هتطساوب انيلع
 انبر معِنَو ةطساولل رظنلابو ءًاضحم ًاينيع ًابوجو ًابجاو هدحو انيلإ ةلصاولا انبر
 . ًاينيع ال ًايئاسحتسا ًابوجو ًابجاو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هيلإ ةلصاولا

 ةصقل يلاتلا ظعاولا ىلع ٌبجاولا ناك ؛كلذ ْمِلَع ثيحو

 ةقئافلا ىمظعلا ةمعنلا لوصو' ٌبِبَس وه يذلا ءمّلسو هيلع هللا ىَّلِص هدل

 ةدالول ٌةئطوت اهلعجي ثيحب ءًاليصفت ةروكذملا لئاضفلا ًالوأ نْيَبُي نأ هاني

 ةدالولا لئاضف ًاليصفت نَيَبُي مث ءانيلإ هلوصوو مّلسو هيلع هللا ىَلِص يبنلا
 ءخلإ . . .ملسو هيلع هللا ىلص َدِلْوَف :لاق اذإ ىتح ءانيلإ لوصولاو

 لفحملا يف ٌمداق هنأل ال ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هل ًاميظعت مايقلا َنِسْحُْسا
 ينامسجلا ملاعلا يف ٌمداق هنأل لب ءاذه هلوق دنع يلصأ روضحب هيف ٌرضاحو

 ٌرضاحو «ةفيرشلا ةدالولا نمز يف تقولا اذه لبق نم ينارونلا ملاعلا نم

 وه «يّلظ روضخب ؛خلإ ...مّلسو هيلع هللا ىّلص َدِلْوَف :يلاتلا لوق دنع
 . يلصألا هروضح نم ُبرقأ

 نمف ءهيف ركذُي ماقم لك يف هحورب رضحي .كش الب هنأ ىلع :تلق

 :هدلوم يف يجنزربلا لاق مث

 يناد لب ٌرَكْذُِي هيف ماقم ّيأب  ٌرضاَح وهو ىفطصملا تاذ صيخشتب

 لْئَس امل يناتكلا رفعج نب دمحم ديسلا موحرملا ةليضف هيلع ٌلدتساو

 هيلع هللا ىَّلص لاق دقو ءهّبر قالخأب ُنّلَكَتَي ناك امل ٍةيِلي لوسّرلا َّنأب :هنع
 انأ» :ةياور يفو ««ينركذ نم هرم سيلج انأ» :لاق هنأ لجو ٍّرع هنع ًايكاح مّلسو

 نأ فقالخأب هِقّلَكتو ئلاعت هرب هيّسأت ايضتقُم ناكف .«ينركذ نم عم

 هحورب هيف ركذُي ماقم لك يف هركاذ عم ًارضاح مّلسو هيلع هللا ىَّلص نوكي

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 04 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 يف ةنيبملا دعاوقلا هيضتقت يذلا َنإف ءدادمإلا عم وأ ءُةّدحو اّمِإ مارتحالاو

 تايآلاب لالدتسالا نيح رظنلا نأ :ةيهقفلا لوصألاو ةيبرعلا مولعلا

 امو ءاهيناعمو ظافلألا ىلإ نوكي امنإ ؛ْغيلَب مالك لكبو لب «ثيداحألاو

 .مهفاق ءاهعوقو بابسأ صوصخل ال ؛مومعلا نم اهنم دافتسي
 .اصخلم

 :نيرسفملاو نييلوصألا نم نيقّقحملا مالك يف رّرقت مَن نمف : تلق
 ناسحتسا ىلع لالدتسالا نأ ىلع ؛ ؛ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ٌةربعلا
 دنع راصنألا مّلسو هيلع هللا ىَلص هرمأ ىلع ًارصاق سيل ًاعرش يداليملا مايقلا
 تملع امك «مكدّيسل اوموق» :هلوقب رامحلا ىلع هنع هللا يضر دعس ءيجم

 يداليملا مايقلا ناسحتسا لب «هيف ام ىلع عفدلا اذه مامت ىلع فقوتي ىتح

 دوعسم نبا ثيدح اهلصأ ىتلا ةمكحم ةداعلا ةدعاق تحت ًايناث هلوخدل ًاعرش

 .«نسح هللا دنع وهف «ًانسح نوملسملا هآر ام» :فوقوملا هنع هللا يضر

 (َةّنَّسلا» باتك يف دمحأ هاور :«ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاق

 يف رظن هللا نه :لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع «لئاو يبأ ثيدح نم

 هآر امف «هيبن َءارْرَوَو هنيد راصنأ مهلعجف ء«هباحصأ هل راتخاف دابعلا بولق

 هللا دنع وهف ًاحيبق نوملسملا هآر امو «نسح هللا دنع وهف ءًانسح نوملسملا
 . ميجُن نبا «هابشأ» ىلع يومحلا هدافأ .ٌنسح ٌفوقوم وهو «حيبق

 هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع «يذمرتلا ميكحلا جرخأ دقو اميس ال

 يفو ءاهرخآو اهلوأ يتمأ ٌريخ)» :لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 .«اهرخآ حيسَملاو ءاهلّوأ انأ َهَّمَأ هللا يزخُي نلو .ٌردّكلا اهطسو

 نيتفكلاو نيفرطلا ءاوتسابو ءهطسو يف هناسل نازيملاف :ميكحلا لاق
 نوُدْهَي اهرخاوأو ةمألا هذه لئاوأ تلعجف .نزولا موقيو ناسللا يوتسي

 نيتميقتسملا نيتفكلا نيتاهب وجني جوعألا طسولا اذهف «نولدعي هبو قحلاب
 77 ىرج دق هنأ أ كش ال ذإ | .يوانملا ريبكاد (ريغصلا - يف امك
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 (َةّنَّسلا» باتك يف دمحأ هاور :«ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا لاق
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 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا 5

 ّصاوخلا نم ٍدحأل يغبني الف «ريكن الب ةيمالسإلا دالبلا بلغأ يف هلمعب

 مويلا هنع عنملاو هكرت مزلتسا امبر لب («ةنع عنملا الو هكرت ماوعلاو

 ْ .مّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلاب فافختسالا

 ٌفختسملا َّنأ ىلع :هحاّرشو «'هرصتخم» يف يكلاملا ةمالعلا ئعُن دقو

 ادع لق الإ هبت مل نإ أرفك لتقي ٠ ءِكَْلَم وأ ئيبنب

 لطويسلا ميحرلا دب غيشلا هلقن امك :كلذ ٌدضب هراعشإل «سانلا 7

 مامإلا دلوم نع .«يجنزربلا دلوم» ىلع هحرش يف يكلاملا يواجرجلا

 يواطنطلاو «ىناولحلا

 ةءارقل يداونلا يف مهعامتجا يف مهدجت ,«مايقلا اذه لثم ناسحتسا ىلع

 مل نم ىلع راكنإلا دش نوركنيو «ًارفاك ولو هل ًاميظعت ةمسا ركذ درجمل

 .ةريبك مظعأ بكترا هنأك «ٍذنيح مهنم مّقَي

 رئامضلا داسفو «داقتعالا ثبخو ءرئاصبلا سمط نم هللاب ذوعن

' 0 

 يكلاملا سابع ديسلا موحرملا هدلاو َّنأ يكلاملا يولع ديسلا ئكَح
 داليملا ديع ةليل ًايوبن ًالافتحا سدقملا تيب ىف رضح هنأ :هربخأ هللا همحر
 لوأ نم بدألا ةياغب ماق بيشأ لجر اذإف ,«يجنزربلا دلوم» هيف يِلُث يوبنلا
 ناك هنأ :هّنِس ربك عم ِوفوُقُو ببس نع هلأس امل هدافأو ؛هتياهن ىلإ دلوملا

 هنأ همون يف ئأرُق . ٌدِعْيَس ةعدب هنأ دقتعيو «يوبنلا داليملا ركذ دنع ِموُقَي ال

 هاّيَحُم ردب مهل علط املف ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هلابقتسال نيئّيهتم ةعامج عم
 هل لاقو .كلذل مايقلا وه عطتسي مل «هلابقتسال عيمجلا ضهنو
 وهو اّلِإ ظقيتسا امف «مايقلا عيطتست ال تنأ : مّلسو هيلع هللا ىَلَص لوسرلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 46ه مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 نأءاذه هضرم نم هللا ُهاَفَش نإ رذنف ءًاماع لاحلا اذه ىلع ىقبو ءٌدعقم
 ًامئاق لزي ملو «كلذ نم هللا هافاعف «هتياغ ىلإ دلوملا ةءارق لوأ نم موُقَي
 .ملسو هيلع هللا ىلص هل اميظعت هرذن ءافوب

 أ  كلذل نوروذعم ُماوعلاف» :(رجح نبا يأ) هلوق َّنأ :ثلاثلا هجولا

 مهب يدتقيف ءهيلع باثي نس هنأ هل مهلعف نم مهوتي هنأل مهب ىدتقملا

 .(«لعفلا ةهوركَم ٌةعدب وهو («هبوجو اودقتعا امبر لب «هلعف ىف ماوعلا

 «ِهَّلَأ ٌرْمَأ وأ :ىلاعت هلوق ةءارق دنع مايقلا ريظن هنأ :همعز ىلع ٌّىنبم

 عم سايق هنأ تملع دقو ءاهلعف يغبني ال ةهوركم ةعدب هنوك يف ١[ :لحنلا]

 .ملعأ لاعتو هناحبس هللاو «تملع امك «هب لالدتسالا هجتي الف «قرافلا

 هن 6<

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةمتاخلا

 :ةمهم دئارف ثالث ىف اهئسح هللا لأسأ

 زاوج :«ةّماتلا ةلاسرلا» يف يبلشلا فسوي خيشلا لاق : ىلوألا ةديرفلا
 هتهارك وأ ءهميرحت هجوب ركنُملا ملع ىلع قوتي ٍلْعِف ىلع راكنإلا
 يدؤي دق ُهّلِهَج ذإ ؛هب لهاجلا ىلع راكنإلا ٌمرحيف «هلعاف دنع وأ عامجإلا
 :«ةرهوجلا» بحاص لاق امل ؛رفكيف ؛ةرورضلاب عرش وه ام ىلع هراكنإ ىلإ
 دح سيل ًارفك لتقي انئيد نم دحج ةرورض مولعمل نمو

 ركنُي يذلا نم َحبقأو َّدْشَأ ةدسفم هئاضتقا مدع ىلع ًاضيأ ُفقوتيَو

 . هنعع ىهنملا ة ةمرح نم ربكأ ًاميرحت ًامّرحم ةراكنإ ناك اّلِإَو هيلع

 «ةعدبلا ميرحت ىلع عامجإلا ىلع ُفقوتَي راكتإلا بوَجؤُف :ةلمحلابو

 .هداقتعاب ركيملا ملِع عمو «ميرحتلا اهلِعاَف داقتعا عم ءاهيف فاالتخالا وأ

 مْزَج مدع ىلع ًاضيأ كفقوتُيو «ةدسفملا هئاضتقا مدع ىلع ًاضيأ ُقوتيَو

 .ُثَبَع هنأل بوجو الف مزج نإف «ةدئافلا مدعب ركذملا

 « هديب ُهْريَكْيْلُف ًاركنم مكنم ئأَر نم» :مّلسو هيلع هللا ىلِص لاق دقو

 .«ناميإلا فعضأ وهو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف

 مهتنا ....مهفاف «نمزلا كلذ يف ناميإلا فعض ىلع ليلَد يأ
 . ةدايزب

 اذإ اًّمع ««خلإ ...ميرحتلا اهلعاف داقتعا عم» :هلوقب زرتحاو :تلق
 ضقني ثيحب .ذخأملا ديعب بهذم ئضتقمب لعفلا ةحابإ لعافلا داقتعا ناك
 برش اذإ امك ءىضاقلا ءاضقب دكأت ولو ًاعرش ّرقي الو ءهب يضاقلا ءاضق

 ف

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 ا مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 بهذمل ًاديلقت ُهلِح دقتعملا هلعاف ىلع راكنإلا بجيف «ذيبنلا َر َريِسَي يفنحلا

 يف ُهَلِح تدقتعا نإو ذيبنلا ٌبرُش هتجوز ىلع جوزلا ركنُي امك «هب لئاقلا
 . هللا همحر ىطويسلا لالجلا («هابشألا ىف امك حيحصلا ىلع اهنيد

 هتلاسر ىلع «هتيشاح» يف يناودلا لالجلا لاق :ةيناثلا ةديرفلا

 تالامكلا رئاس لامكو ءريخ لك عبنم دوجولا نأ :هتصالخ ام ««ءاروزلا»

 ئلاعت هللا تافصب يلجتلا راثآب يّلحتلا :وه لامكلا ةياغو «هيلع ٌةعرفتم

 نم ًالوأ ؛تالامكلا نم هيلع عرفتي امو يدوجولا ضيفلل لباقلاو «هئامسأو

 ةقيقحلا وه «ةيروهظلا ةيروصلا هتأشن ثيح نم ًارخآو .ةيرونلا هتقيقح ثيح

 امو## :ةداهشب ةيهلإلا تافصلاب يّلجتلا راثآ عيمجل ةعماجلا ةيدمحملا

 «تاذلاب هل يهف ٍةمحر لكف «[1ا/ :ءايبنألا] © َتيملعلل ٌهَمح حن 1 كدت

 نع ةمحرلا يه يتلا هتاذب ئلاعت هللا نم ةالصلاف ءضرعلاو لفطتلاب هريغلو

 دحأ اهلزنتسي مل وأ ءّدحأ هل اهلزنتسا ءاوس ءهل تالامكلاو ريخلا ةضافإ

 .ها هل

 لبق دمحمب هللا هاّمس :«ةيندللا بمهاوملا» يف ينالطسقلا لاق َّمَث نيف

 بعك نع ركاسع نبا ئّوَرَو «سنأ ثيدح نم درو امك ماع يفلأب قلخلا

 ىتفيلخ تنأ ( ين ْيَأ :لاقف مالسلا هيلع ثيش هنبا لئصوأ مدآ نأ :رابحألا

 ركذاف هللا ٌتركذ امّلُكو «ىقئثولا ةورعلاو ىوقتلا ةرامعب اهْذُحَف « يذعب نم

 تفل مل ؛شرعلا قاس ىلع ًابوتكم همسا ثيأر ينإف دمحم مسا هينج ىلإ

 هيلع 0 دمحم مساو الإ ًةفرغ الو ًارصقا اهيف َرأ ملو ةئجلا يننكسأ

 قرو ىلعو «نيعلا روخلا روخنت ىلع ابوتكم دمحم مسا ٌتيأر دقلو

 «ليهتنملا ةرجش قرو ىلعو «اوبوط ةرجش قرو ىلعو .ةئجلا ماجأ بصق

 ةكئالملا ْنِإف «مركذ رْثْكأَت .ةكئالملا نيعأ نيبو ءبججحُحلا فارطأ ىلعو

 خيشلل «لوسرلا لئامش ىلإ لوصولا لئاسو» يف امك ءاهتاعاس لك يف ُهركذت
 .يناهبنلا فسوي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا 54م

 ةمايقلا موي مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هيلع ُحَتْفُ :“حيحصلا» يفو

 ّصَخُيو ء«دمحلا ءاول هل دّفْعُي كلذلو ءهلبق ا اهب حني مل دماحمب

 دمحأ :َىّمُس كلذلف «ًةيدومحمو ًةيدماَح سانلا رثكأ وهف :ةلمجلابو

 ةيمستلا يرحَت ىغغيبنيف عامسألا رئاس ىلع ٌةيزم نيمسالا نيذهلو (ًادمحمو

 .امهب

 رانلا لخدأ ال يسفن ىلع ٌُتيلآ ينإ» :يسدقلا ثيدحلا يف درو دقو

 .ادمحم الو ءدمحأ همسا نم

 رضحف َتَعِضُْو ٍةدئام نم ام :هنع هللا يضر ٌئىلع نع يمليدلا ئورَو

 .نيترم موي لك لزنملا كلذ هللا َنمَدَق الإ ءدمحأ وأ دمحم همسا نم اهيلع

 .يناهبنلا مالك ىهتنا « . . .يروجابلا مالك ىهتنا

 موو :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هل ًابطاخُم زيزعلا هباتك يف لاعت لاق دقو
 اكس حل

 1١0[. :ءايبنألا] 49 تيِيَلَعلِل ّدَمْحَي الإ كََسُيَ

 .[## :لافنألا] « يف َتأَو ْمهَبْدَعِل هَ هلأ تاكح امو :ًاضيأ هل لاقو

 ذْخ# :لاق ذإ ءاًانسح ابدأ يبر ينبّذُأ» و هيلع هللا ىَّلص لاقو

 لَك كَم :لاق هنم ُتلبَق املف .49 ترفل تيتا نع ضرْمأَو فلاي أو دل

 . 462 يع قل
 دعس وبأ مامإلا ُهِجّرَْ :«ريغصلا عماجلا» ىلع «هريبك» يف يوانملا لاق

 سلفُم نب ناوفص ةهج نم «ثيدحلا ءالمإ بدأ» باتك ىف ىناعمسلا نبا

 :لاق «ءشمعألا نع «يروثلا نايفس نع «هللا دبع نب دمحم نع ؛يطنحلا

 ينرمأ مث « يبدأ نسحأف ينبدأ هللا َّنإ» :مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق

 أ روموص 3

 . 1406© تياهفل نع ُضرْعَأَو ٍفْرَعْلاِب م مَآ وفعلا لخ»# :لاقف قالخألا مراكمب

 هنكل « حيحص هأنعم :«يبيدأت نسحأف يبر ينبّذأ» :ثيدح : يشكرزلا لاق

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 143 ٠ مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 هللا يضر ٌيلع نع «تايهاولا» يف يزوجلا نبا هركذو «حيحَص ٍقيرَط يف تأي مل

 ٍقرظب هجرخأو ««نامزلا ةأرم» يف هطْبِس هدنسأو هفعضو «ثيدح ليذ يف هنع

 .هنع هللا يضر ٌيلع نع «يناوجلا ةرامع نبا نع ءيَدَُّسلا ىلع رودت اهلك

 مهفن ال ٍناَسل وأ مالكب دوفولا ملكت كنإ هللا لوسر اي :لاقف :هيفو

 . ادعس ىنب ىف تأشنو «ىبيدأت نسحأف ىنبدأ هّللا نإ» :لاقف « هرثكأ

 .اًحصفأ كلاب امف «برعلا نم انك !هللا لوسر اي :رمع لاقف

 ينمّلعف «تاغللا نم اهريغو ليعامسإ ةغلب ليربج ىناتأ» :لاقف
 .رصان نبأ لضفلا وبأ هححصو .(اهايإ

 :لاق هنع هللا يضر يلع نع يركسعلا جرخأو :يطويسلا لالجلا لاق

 نم كانيتأ :اولاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ىلع ديز نب دهف ونب مدق

 كنإو ءٍدحاو دلب يف انأشنو ٍدَحاَو بأ ونب نحن هللا يبن اي :تلق :لاقف

 .هرثكأ مهفن ال ٍناسلب برعلا ملكت

 .هرخآ ىلإ «(«ىبر ىنبَّذأ» :لاقف

 تفظ هللا لوسر اي :لاق هنع هللا يضر ركب ابأ َّنأ ركاسع نبا جرخأو
 ؟كبّذأ نمف «كنم حصفأ ٌتعِمَس امف «مهئاحصف مالك تعمسو برعلا ىف

 .فيعض هدانسإو :لاق «(دعس ىنب ىف تأشنو «ىبر ىنبّْدأ»':لاق

 ىلع رجح نبا ىنعي  انخيش رصتقا نإو فيعض :يواخسلا لاقو

 .هيواتف ضعب يف ةبارٌّعلاب هيلع مكُحلا

 يف يوانملا مالك ىهتنا 2. . .تباث ٌدنَس هل ُفرْعُي ال :ةيميت نبا لاقو

 . (ةريبك»

 ةيروهظلا ةيروصلا هتأشنو «ًالوأ ةيرونلا هتقيقح هللا ٌصخ َّمَّث نمف
 هلعجو «هئامسأو هتافصب يلجتلا راثآب يلحتلاب مّلسو هيلع هللا ىَّلص ًارخآ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا ٠6

 هلوقب هبطاخ ىتح «تالامكلا نم هيلع عرفتي امو يدوجولا ضيفلل لباقلا

 هيلع هللا ىلص هريغ امأر 4© تيل دمر َلِإ كتل آبر» :ئلاعت
 . مّلسو هيلع هللا ىَلص هميركتب ئلاعت هللا همرك امنإف «ناسنإلا عون نم مّلسو

 ناسنإلل لعجو لإ ؛ءامسألا - نم مساب هسفن ْىَمَس امف :يبرع نبا لاق

 كلذلو «هب قيلي ام ردق ىلع ملاعلا يف هب رهظي ءهنم ًاظح هب ٍقّلختلا نم
 ىنعملا اذه ىلع ««هتروص ىلع مدآ هللا قلخ» :ربخلا يف هلوق مهضعب 0

 رجزلا جرخم جرخ ثيدحلاو ءهلل الو مدآل ال «ناسنإلل ريمضلا ْنأ :

 قلخ هللا نإف .كهجو هللا حبق : اولوقت ال» :هلوق ِبِقَع هدورول ديديلاو

 امك «يضاقلا هركذ .حّبقملا هجولا اذه ةروص ىلع يأ .(«هتروص ىلع مدآ

 .اريغصلا عماجلا» ىلع «هريبك" يف يوانملا هدافأ

 ع

 نيرُخأتملا نم ٌةعامج هلاق ام نأ :هتصالخ ام رجح نبأ «ةفحت» يفو

 لعجا َمهّللا :يعادلا لوق 0 ةءارق دعب ءاعدلا يف ديتعا ام نأ نم

 هفرَش يف ةدايز وأ ءمّلسو هيلع هللا ىَلَص هترضح ىلإ هلثم وأ ,ءكلذ باوث
 ءاعدلا يف انل َنِذَأ مّلسو هيلع هللا ىَلِص هنأل ؛نسح وه لب «ٌحيحص ٌرئاج
 ةليسولا لاؤسب انرمأ ثيح ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هل ميظعت ةدايز هيف ام لكب

 .اهوحنو ءهل

 مك١ :هنع هللا يضر هلوق وهو روهشملا هنع هللا يضر َىَبَأ ثيدحو

 ءاعدلا ةيعورشُم يف ٌميَظَع لصأ ؛ثيدحلا «يئاعد يأ  يتالص نم كل لعجأ

 ةدايزب هل ءاعدلا يف سيلو ءاهريغو ةءارقلا بقع ملسو هيلع هللا ىلص هل

 .«ىواتفلا» يف هتنّيب امك «هيف َمِهَو نمل ًافالخ «صقنلا مهوُي ام فرشلا

 لمع ىلاعت هللا لّبقتي نأ ءملسو هيلع هللا ىلص هفرش يف ةدايزلا نمو

 ناك ءٍلِمَع ىلع ةّمألا نم بيثأ نم ُلُكَو يلع هبيثُيو كلذب يعادلا
 كلذ نيبو هنيب يتلا طئاسولا ددعب ًافعاضُم هبات لثم مّلسو هيلع هللا ىَلص هل

 .اهدعب امع ةبترم ّلُك ةفعاضُم ةدايز رابتعا عم .لماعلا

 ؛اذه :ةيناثلا يفو .هلمعو ىفطصملا غالبإ باوث :ىلوألا يفف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ٠6 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 .هل ةياغ ال ٌفرَش كلذو اذكهو

 ضعببو «ىنعملاب اهنم «هيواتف» ىف ىميَبعلا ظيفحلا دبع خيشلا هلقن

 . فرصت

 :ىنعملا اذه ىف دابع نبا لوق نسحأ امو

 دمحم ىبنلا َرْدَق نذإ رثذقاق هتانسح هنازيم ىف ٌءرملاو

 :«ةرهوجلا» بحاص لاق :ةثلاثلا ةديرفلا

 قاقّشلانع ليف اَنِّيبن  قالطإلا ىلع قلخلا لضفأو

 لضفلا يذ ةكئالم مهدعبو لضفلا يف َهنْوُلَيايبنألاو

 ريمألا دمحم خيشلا هيشححمو ءيناَقَللا مالسلا دبع خيشلا هحراش لاق

 ةّيولْعلل لماشلا ,مومعلا ىلع تاقولخملا عيمج - لضفأ نإ :هتصالخ ام

 هيلا ا اس يف ةشآلاو ايلا يف كلو جاو رشبلا ةيلفسلاو

 .مهنم وفالخب ُدَمْعي ال نم ال

 ةيزم ىلع دي اممو :«ةيرئازجلااو ؛يطسولا# حرش يف يسوُصلا لاق

 . هللا ىوس ام عيمج نود «مظعألا فقوملا يف هل مالكلاو تاعافشلا نوك ءهلضف

 .تئش نإ هرظنا رون مالكب كلذ يف لاطأو

 هوعبتي نأ مهيلع قاثيملا ذخأو لكلا ىلع هتوبن قبس يف رهتشا ام :ًايناثو

 ءمّلسو هيلع هللا ىَلص كلذب ٌةيضاَق .هلاوحأ عيمجو هيهانمو هيدابمف ءمهكردأ نإ

 هيلع هللا ىّلص هلوقل ءرشبلاو ِكَّلَملا نيب ليضفتلا يف فالخلا نم ىنثتسم وهو
 ا ودع يا ىلع نيرو نوال كا ا مسي

 عجريف ءاذه نم مظعأ رخف الو ي يي أ :مَعّنلا نم هنإ ثيح نم اَمإ

 لضفأ هتمأ َّنألو ءًارخف هلوقأ الو يأ :رخفلا تاذ ثيح نم اّمإو ءثّدحَتلل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبتلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا 6

 ١٠١[« :نارمع لآ] *ساّلِل تح أ ِهَمَأ َرْيَح مكُك# :ئلاعت هلوقل ؛ممألا

 *١47[. :ةرقبلا] «اطَسَو ٌدَّمَأ ُْكَتلَمَج َكِلَدَكَي»

 اهلامك بسحب ىه امنإ ممألا ةيريخ نأ كش الو ًارايخ ًالودُع يأ

 هللا ىَلص هل ٌليضفت اهليضفتف ٠ هتعبت يذلا اهّيِن لامكل ٌعِباَت كلذو «نيّدلا يف

 .مّلسو هيلع

 الو ءىسوم ىلع ينوريُخُت الر :ملسو هيلع هللا ىلص هلوق اّمأو

 كل :٠ انعم 3 وأ «ًابّدأت هلاق هنأ لمتحيف «هوحنو «ءايبنألا نيب ؛ اولضفت

 الو ءبدأ ءوسل يدؤي وأ «ةّوبنلا تاذ ىف يأ :ةلضافُم ريبخُت ينوُريَخُت

 ؛عيمجلا لضفأ مّلسو هيلع هللا ىَلص هنأ داقتعا ٍفّلكم ّلُك ىلع بجاولاف

 .بّدّؤيو عدتبيو «هركنم يصعيف

 هيف ةعزانملاو قاقشلا نع لوف «هيلع عمجملا مكحلا اذه تفرع اذإ

 .عامجإلا ٍقْرََح ىلع مادقإلا زوجي ال هنأل «هتحص ًادقتعم مزجاو

 ىف هنولي مهنأ َدَقتْعُي نأ ٌبجي «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاو

 هيلع هنم برُقلل ةبسنلاب اهيف اوتوافت نإو «هتبترم دعب هيف مهتبترمف ءلضفلا
 مهو .لوسرلا اهيأ اي «يبنلا اهيأ اي:ب ُهوادِن ناك َّمَث نمف ءمالسلاو ةالصلا

 .كلذ ريغ ىلإ ءدواد اي «ىسوم اي «ميهاربإ اي ءايركز اي :مهئامسأب نودانُي

 يطويسلا لاق دقف «مهتوم موي مهب هتيانع قوف هتوم موي هللا ٌةيانِع ناكو : تلق
 طبه ليربج نأ : هنع هللا يضر نيسُحلا نع يناربطلا جرخأو :«رودصلا حرشا يف

 ءًامومغم ليربج اي يندجأ» :لاق ؟ٌدِجَت فيك :لاقف مّلسو هيلع هللا ىَّلِص ّيبنلا ىلع

 ُكَّلَم اذه : ليربج لاقف «بابلا ىلع توملا ُكَلَم نذأتساف . ًابورُكَم ىندجأو
 . كدعب يمدآ ىلع نذأتسي الو «كلبق يمدآ ىلع نذأتسا ام «كيلع نذأتسي توملا

 هللا نإ :لاقف ءهيدي نيب فقو ىتح لبقأف هل نذأف ءهل نذئا :لاق
 نإو ءاهتضبق كسفن ضبقأ نأ ىنترمأ نإ ,كعيطأ نأ ىنرمأو كيلإ ىنلسرأ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ١٠١ مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 .ترِمأ كلذب ءمعن :لاق ؟توملا كلَم اي ٌلعفتو :لاق

 هللا ىّلص هللا لوسر لاقف «كئاقل ىلإ قاتشا لق هّللأ ل! : ليربج لاقف

 .هأ اهب ترمأ امل ضما : مّلسو هيلع

 نم لضفأ لسا نم معلا يلوأ ةيغب : هريمأو ,يناقللا حراشلا لاق

 إو .مالسلاو ةالصلا مهيلع ىسيع و « ىسومو «حونو «ميهاربإو 58

 لثمب ّلتْبي مل نإو مّلسو هيلع هللا ىَلص ٌدمحمو «مهعيمجل تباث مزَعلا لصأف

 قلخلا عيمج ةياده مهب ئلتبم ناك «هتثعب مومع ُثيح نم هنأ الإ ءايركز رش

 ًاصوصخ «ثوملاب ولو هنم ٌصلختلا لونمتي «بلقلل َبعتملا ركفلا نِإف «كلذ

 هيف إم هيلع ٌزِهي «ةقفشلا ديزمو ؛ةمحرلاو مهب ٍةفأرلا ىلع ليج دقو

 ةوخألا لامك ىضتقمب ه *أت عمو ءاهترثكو «مهتفلاخم عونت عم :«مهررض

 كلذل ريشي امك ءهيف مهكراشي ب مهئالتبا عامسبف «هلبق لِسرلل لصح ام عيمجب

 يل ساس لل هر 0001 دي

 ١١٠١[. :دوه] 4 ءهب تبثن ام ام ٍلْسرل هَ نم َكْيلَع صْقَن الكو# : لولاعت هلوق

 2( هته جّشو «هتيعابر رسكو ءهب هّنومرَي اوناك ام :كلذ ىلإ ففِضأو

 .بورخلا ديزمو «هنطو نم هجارخإو «مدلاب ههجو بضحَحو

 هيلإو «هئالتبا نم ًاريثك ىفخأ هلامكل ُهلاحف اّلإو ءَمِلُع ام ضعب هذهو

 ديزي ال ناكو :«ًاريثك متيكبلو ًاليلق مكتحضل «ملعأ ام متملع ول» ب ةراشإلا

 .نازحألا لصاوتت رجلا ىلع

 يف ًالامجإو :يليصنتلا يف ًاليصنت 0 ا

 .فيقوت هيف دري مل اميف نييعتلا ىلع موجهلا عنتميو «يلامجإلا

 مهيلع ءايبنألا ةبترم يلت مهتبترمف «ةكئالملا ةليضفلا يف ءايبنألا دعبو

 ؛مهؤاسؤر وه امنإ .ءمهيلي يذلا نأ .ًاليصفت ال ةلمجلا يف مالسلا

 يف مهيلع ءايبنألا ليضفت ْنأ ىلع ؛ليئارزعو ليفارسإو ليئاكيمو ليربجك

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا 6

 نيدلا يقت مامإلا نبا نيدلا جات يضاقلا لاق لب «هيلع ٍقْفَّتمب سيل ةلمجلا

 ول هب لهجلا ٌرضّيو هداقتعا بجي امم كلّملا ىلع رشبلا ليضفت سيل :يكبسلا

 سانلا فّلُك امم يه امف ءٌّمنِإ هيلع نكي مل «ةيلكلاب ةلأسملا نم ًاجذاس هللا يقل

 نيب ليصفتلا ىف لوخدلاو «ةلأسملا هذه نع توكسلا ىف ةمالسلاو «هتفرعمب

 يف ٌلوخُد «عطاق ليلد دورو ريغ نم «ئلاعت هللا ىلع نيميركلا نيفنصلا نيذه

 نم ٌعنمي ام درو دقو «هيف مكحلل ًالهأ انسل ٍناكم يف ٌمكُحو «ميظع رطَخ

 نب سنوي ىلع ينولضفت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك . كلذ يف لوخدلا

 لضفأ هنأب نوعِطاَق نحنف اَّلِإو «مكينعي ال رمأ يف اولخدت ال :هب دارملا ذإ ؛«ىتم

 هل جلثيو دربيو ردصلا هل ٌحرَشْنَي يذلاو «مالسلاو ةالصلا امهيلع سنوي نم

 مث ءرمع مث «ركب وبأ ,ةكئالملاو ءايبنألا دعب سانلا ٌريخو ءرشبو كلم نم

 هيلع هللا ىَلص راشأ نكلو .ها. نيعمجأ مهنع ئلاعت هللا يضر ّيلع مث «نامثع

 توحلا هب لزن سنوي نإف «ةهجلا يّفَنل «سنوي ىلع ينولضفت ال١ :هلوقب مّلسو
 هيلع هللا ىَّلِص هنأ امك «ىقترا مّلسو هيلع هللا ىَلص دمحمو .رحبلا عاق ىلإ

 .ٌولعلا ةهج يفنل «دجاس وهو «هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ» : هلوقب راشأ ملسو

 «فذحب امهمالك ىهتنا «[19 :قلعلا] «بّرَقأَو ُدِجَسأَو## :لولاعت هلوقك

 .ملعأ لاعتو هناحبس هللاو

 لهأل ًاعدر «ةلاَجُعلا هذه يف هريرحتو هلقن هللا رّسي ام ُمامَت اذه
 رقأ امم ديتعا امب «ةلاسرلا متاخ ميظعت عنمب مهلوق نع ةلاهجلا

 .ةلالضلا هبشب ًاكسمت هانعم يف امب وأ «هلثمب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هميظعت

 لامعألا طبحي ام لك نم ميركلا ههجول ةصلاخ اهلعجي نأ هللا ٌلأسأ
 .هلاو هيحص نامعي «ةلاسرلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو .ةلاحم الب

 فلألا ماع نم ةدعقلا يذ ١١ ءاثالثلا موي اهضييبت نم غارفلا ناكو

 ٌمهّللا نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا ديس ةرجه نم نيتسلاو ةئامثالثلاو

 نيم . نيمآ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 رِصصا رفقا مامن

 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هليعتسنو هدمحن هلل دمحلا 35

 هل يداه الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم . انلامعأ تائّيس نمو

 هذيع ًادمحم نأ دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 . ًاريثك ًاميلست مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوسرو

 :دعبو ...

 نأب مزاجلا ناميإلا وه «هداقتعا نمؤملا ىلع بجي ام بجوأ نم َّنإف

 ٌمتأو «هتئعبب نيّدلا اذه انل هللا لمكأ دق مّلسو هيلع هللا ىَّلِص ًادمحم انيبن
 دعب هنيد يف صقني وأ ديزي نأ ًالاجم رشبل كرتي مل هنأو ءهتمعن هلاسرإب انيلع

 .مّلسو هيلع هللا ىَلَص ئفطصملا ةافو

 مكل تيِضَرَو قَمْعن يلع ُتْمَمَأَو نيد مثل تل مَولا# :لولاعت لاق
 ءاضيبلا ىلع مكتكرت» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاقو 0[ :ةدئاملا] «اًنيِد َملَشإْل

 .هجام نبا هاور حيحص ؛«كلاه الإ يدعب اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل

 ءاهليبس بلطيو ةاجنلا يغبي نمؤم لك ىلع ًامتحو ًامازل ناك هنإف «كلذلو
 هيلع هللا ىَلص هلوسر ناسل ىلع هل هللا هعرش ام ىلع هتدابعو هسفن رصقي نأ
 نأ ناك نم ًانئاك  رشبلا نم هريغل الو هسفن نم ئضري ال نأو ءمّلسو

 .هللا هب نذأي مل ام ءهاوهو هلقعب نسحتسي وأ هللا نيد يف عرشي

 وأ «ًالافتحا ءلامعألا نم ًالمع لمعي ال ةنِّسلا ٌتِحُم قحلا بلاطف
 اذإ ةصاخو «هب هللا نذأي يذلا هجولا ىلع اّلِإ ءاهريغ وأ «ًةدابع وأ ءٌةبسانم

 .رجألا بلطو دّبعتلا دصقب ناك

 لاجم ال («ةيفيقوت تادابعلا» :مهلوقب ءاملعلا دوصقم مهفن انه نمو

 ١١و
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا

 ' ات



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١٠م

 كلذ ىلع ةلدألا تدرأ نإو .اهحيبقت وأ اهناسحتسا وأ اهعيرشت يف لقعلل

 .اهنم ةلثمأ كيلإو ءرصحت نأ نم رثكأ يهف

 همكحف عَ نم هيف ذ متلتخأ امو :لجو ّرع ئلوملا لوق :كلذ نمف
 هنأ بحي ف 57 هلأ نوح رك نإ ٌلُك## :للاعت هلوقو ٠١[« :ىروشلا] وش
 نم» :مّلسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا لوقو ١"[« :نارمع لآ] 41يوم كل ْردْيَيَو

 ةالصلا هيلع هلوقو «هيلع قفتم (ًدر وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ

 ةعدب لكو «ةعدب ٍةثَدحُم ّلُك َنإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو» :مالسلاو

 ةرابعلا هذه دنع فقت نأ وجرأو .هجام نباو «دواد وبأ هاور حيحص «ةلالض

 ةثدحم لك» ئحوي ٌيحو وه لب «ىوهلا نع قطني ال نمم ةقيقدلا ةيعيرشتلا
 لمشت «مومعلا ظافلأ نم لك» نأ كيلع ىفخي الو «ةلالض ةعدب لكو ةعدب

 .ءانثتسا نود عدبلا عاونأ لك

 .«متيفُك دقف ءاوعدتبت الو اوعَبتا» :هنع هللا يضر دوعسم نبا لاقو

 موهفملا اذهل تمّلسو «قبس ام كيدل رّرقت اذإ . . .نمؤملا يخأ

 ىلع يدّبعت لمع وأ ءلوق لك ضرعت نأ كنكمأ ءاقداص اميلست يداقتعالا

 ذخأتلو ؟ٌةَعدب وأ ٌةَنّس وه له ؟ٌثَدَْحُم مأ عورشم وه له «نازيملا اذه
 ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ئفطصملا دلوم ئركذب لافتحالا :كلذ ىلع ًالاثم
 ديسو ءايبنألا متاخ «ميقتسملا هللا طارص ىلإ اندئاقو انتودقو ءانمامإو انبيبح

 .نيملاعلل ةمحرو ًامامإ ثوعبملا «نيلجحملا ٌرُعلا دئاقو «نيلسرملا

 تارّرقمو ئوه لك نع دّرجتو فاصنإو لدعب ةيضقلا هذه شقاننسو

 ةنسو ئلاعت هللا باتك ىلع اهضرعنو «عرشلا نازيمب اهنزنو «ةقباس ةيرشب
 ريخو هللا باتك ثيدحلا نسحأ َّنإ» :لئاقلا ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هّيبن
 ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا ٌرشو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم ُيدَه يدهلا
 ريخ يدهب كسمتسن نأ هربخب اناصوأ يذلاو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب

 نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا ريخ» :لاق نيح مهاكزأو سانلا
 . هيلع قفتم «مهنولي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ١ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ًالطاب لطابلا انيريو ءهعابّتا انقزريو ًاقح قحلا انيري نأ لوؤسملا هللاو

 : مّلسو هيلع هللا ىلص نبنلا دلومب لاثتحالا ةأشن

 ةلودلا َّنأ [175/11] «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا ركذ

 يتلاو - يدوهيلا حادقلا نوميم نب هللا ديبع ىلإ ةبستنملا ةيديبعلا  ةيمطافلا
 اهنمو «ةريثك مايأب تالافتحا اوثدحأ [ه0651 - ها01/] نم رصم تمكح

 ْ .ملسو هيلع هللا ىَّلَص نبنلا دلومب لافتحالا

 خيشلاو «[190/1] «رابتعالاو ظعاوملا» باتك ىف يزيرقملا هيلع ٌصنو

 اميف مالكلا نسحأ» باتك يف ةيرصملا رايدلا يتفم يعيطملا تيخب دمحم

 .[40 44 ص] (ماكحألا نم ةعدبلاو ةّنسلاب قلعتي

 .ريثك مهريغو 10[١2ص] «عادتبالا

 «ةضفارلا نويديبعلا ةقدانزلا مه ءلافتحالا اذه عرش نم لّوأ َّنِإف نذإ
 يف ةّبحم كلذ اولعفي نأ نكمي الو .يدوهيلا أبس نب هللا دبع دافحأ

 ظ دلوملاب لافتحالا يف مالسإلا مكح

 يده عابّتا يف ريخلا َّلُك ريخلا َّنأ نم هريرقت قبس ام لالخ نم
 هللا ىلإ بّرقت نم نأو ءةلَضَمُملا نورقلاو مّلسو هيلع هللا ىَّلص بنلا
 «ةلضافلا روصعلاو ةكرابملا ةبقحلا كلت يف نكت مل تادابعلا نم ةدابعب

 لك لذبو اهيف صلخأ ولو ءاهمثإو اهرزو لّمحتي ءهيلع ةدودرم هتدابعف
 يخأ تيأر امك فيرشلا ّيوبنلا دلوملاب لافتحالاو .هتّوقو هدهج

 :كرابملا

 «نودشارلا هؤافلخ الو ءمّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلعفي مل - ١

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١٠

 ناسحإب مهل نوعباتلا الو «عيمجلا ىلع هللا ناوضر ةباحصلا نم مهريغ الو
 ابح مهلمكأو ةَّنُسلاب سانلا ملعأ مهو ؛ةلضفملا نورقلا يف

 ًاريخ ناك ولو «مهدعب نمم هعرشل ةعباتمو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسرل
 .هيلإ انوقبسل

 يف ةقدانزلا نويمطافلا مه هلمع نم لّوأ َّنأ تملع كنأ امك ١
 .يرجهلا عبارلا نرقلا

 «مالسلا هيلع حيسملا داليمب نولفتحي نيذلا ىراصنلل ةهباشم هيف

 .مهدايعأ يف مهديلقتو مهتهباشم نع اَنيِهُن دقو
 هللا َّنأ هنم مّهْفُي ءدلاوملا نم هريغو دلوملا اذه لثم ثادحإ نأ  ؛

 مل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا َّنأو «ةّمألا هذهل نيّدلا لمكُي مل هناحبس
 ميظعت نم اوغُلْبَي مل ةلضفملا نورقلا َّنأو «هب لمعت نأ ةمألل يغبني ام ّْلبي

 ءالؤه هعنص ام ه هردق قح هريدقتو هتّبحمو مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر

 نع َقراَم ٌقيدنز الإ ؛كلذ دقتعي وأ لوقلا اذهب لوقي الو «ءنورحخأتملا

 ًاقح ناك اَّلِإ ئبن نم هللا ثعب ام» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو .هللا نيد
 .«هحيحص) يف ملسم هاور «مهل هملعي ام ريخ ىلع هتّمأ َلُدَي نأ هيلع

 ًاغالب مهلمكأو مهمتاخو ءايبنألا لضفأ وه مّلسو هيلع هللا ىلص انّيبنو

 هيلع هللا ىَلص لوسرلا هنّيبل نيدلا نم دلوملاب لافتحالا ناك ولو ءًاحصنو
 الو .مهنع هللا يضر هباحصأ هلعف وأ هتايح يف هلعف وأ «ةمألل مّلسو

 هيلع هنم ًاعضاوت هلعفي مل مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا نإ :لئاق لوقي

 ؛كلذ ئضتقم ذإ .مالسلاو ةالصلا هيلع هيف ٌنعَط اذه ْنإف «مالّسلاو ةالّصلا

 وه يمأو يبأب كلذ نع هاشاحو وَتمُأ نع ريخلا نم ًائيش متكو رّصق هنأ

 اورّصق مهنأب «مهبر مُهاَكَر نيذلا هتباحصل نعط هيفو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 لاجر نم مهب معنأ «كرابملا لمعلا اذه ىلإ اونطفي مل وأ ءهب لافتحالا يف

 . عابتأ نم مهب مركأو
 باحصأ اهدّبعتي مل ةدابع ّلُك :هنع هللا يضر ناميلا نب ةفيذح لاق

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 لب داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 رخآلل عدي مل لوألا َّنِإف ءاهودبعت الف مّلسو هيلع هللا ىّلِص هللا لوسر

 .مكلبق ناك نم قيرط اوذخو «ءاّرقلا رشعم هللا اوقتاف «ًالاقم

 «مالّسلاو ةالّصلا هيلع هتّبحم ىلع ًاليلد سيل ةليللا هذه ءايحإ  ه

 ىدُه نع سانلا دعبأ مهو تالافتحالا هذه نويحُي نمم عمستو ىرَت مكف

 راجسفلاو ةقسفلا نم اهييحي نم رثكأ امو ,ءمالشلاو ةالّصلا هيلع ىفطصملا

 ةرهاظلا ننسلا اوعّيضو «تاولصلا يف اونواهتو ابّرلاب اولماعت نمم

 شحاوفلا باكتراو «ماثآلاو يصاعملا ةرثكب اوفرُعو .ةنطابلاو

 .تاقبوملاو

 يي | د يلع هللا ىلص دمحم انييبحو انديسل ةقحلا ةبحملا ليلدر

 مكبِحُي فوُعتأد هلا َنوْبحُم رك نإ ٌلُقظ :هلوقب ئلاعتو كرابت انالوم اَنِم اهديري
 ةنجلا لخدي مكلك» :مالّسلاو ةالّصلا هيلع لاق دقو ١[« :نارمع لآ] هَل

 ءةئجلا لخد ينعاطأ نم :لاق ؟هللا لوسر اي بأي “نمو :اولاق .بأ نم ال

 .«هحيحص» يف يراخبلا هاور «ئبأ دقف يناصع نمو

 .هقيرط كولسو نطابلاو رهاظلا هيده مازتلاو هعابّتا يف ةقداصلا هتّيحمف

 .هقالخأو هتمس يف ءهلامعأو هلاوقأ يف «هربخمو هرهظم يف هب ءادتقالاو

 :ليق دقو

 ُعيِطُم ٌبِحُي نمل ٌبِحُملاَّنإ هتعطأل ًاقداص كبح ناك ول

 دسافم اوركذ ةرخأتملا روصعلا ءاملع نم ًاريثك َّنِإف ؛هلك اذه عمو ١

 لك كلذب فرتعا لب ءدلاوملا هذه لثم يف ثّدحَت «ةعيظف تاركنمو ةميظع

 نيرصاعملا نم اهكرتو اهنع دعُبلل هللا هققو مث ءاهرضحو اهيف كراش نم
 يف ٌرلغلاو تاّيِكْرَّشلا ضعبب ظّقلتلا كلذ نمو :«(كلذب دهشت ةطرشألاو)

 بلطو «ةمرحملا تايبألا ضعب داشنإو «مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر
 يريصوبلا ةديصق يف امك «بيغلا ملعي هنأ داقتعاو «هب ةناعتسالاو هنم ددملا

 : يلايللا كلت سسأ نم يه يتلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1١1
 كسير يي( سلسال سججج

 ممعلا ثداحلا لولح دنع كاوس هب ذولأ نم يل ام قلخلا مركأ اي

 ملقلاو حوللا ملع كمولع نمو اهترضو ايندلا كدوج نم نإف

 فزاعملاو ىناغألا لامعتساو «ءاسنلاب لاجرلا طالتخا اهيف لصحيو
 ريثك لوصحو «ءايلوألا يف ٌرلغلاو «نادرملا ىلإ رظنلاو «.تاركسملا برشو
 لّفف ىتح «دلب ىلإ دلب نم اهتوافتل اهرصح بعصي امم تاركنملا نم
 ةليل يف نكي مل ام اهيف اولذبو اودهتجاو .ردقلا ةليل ىلع ةليللا هذه مهضعب
 .دلوملاب لافتحالا كرت نم ريفكت ىلإ مهضعبب لاحلا لصو دق لب .ردقلا

 مويلا وه مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر هيف دلو يذلا مويلا 3

 بتك هيلع تلد امك ؛لوألا عيبر نم رشع يناثلا موي وهو «هيف يفوت ينل

 ناكل «يأرلاب نيّدلا ناك ولو ءهيف نزحلا نم ئلوأب هيف ٌحرَملا سيلف .رّيَسلا
 .لافتحاو ديع موي هذاخّتا نم ئلوأ نزح مويو ًامتأم مويلا اذه ذاختا
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 اهدرو تاهبش

 :يلي ام اهزربأ نمو «ةّلدأب اوُلدتساو تاهبشب دلوملا باحصأ قّلعت

 اَنْ ُنَيَح َوْه أحَرْفََف َكِلَدِم ديمو هللا ٍلْضَفِ لل :ئلاعت هلوق -

 .[108 :سنوي] 49 نومي

 لإ كلَ 1 :لوقي نلاعت هللا نال ؛ةمحرلا
 4 تجتمع 7

 /1١9[. :ءايبنألا]

 : باوجلاو

 ريغ ىلع ةيآلل لمحو ءهلحم ريغ يف لالدتسا ةيآلا هذهب مهلالدتسا *
 مهمهفأو هللا باتكب سانلا ملعأ نع تبثي مل هجو تابثإو ءاهدارم
 ذخأ ىف ةعيرشلا دعاوقل ةفلاخمو «نآرقلا صوصنب مهرصبأو «هللا دارمل
 «ةلّضفملا نورقلاو حلاصلا فلسلا مهف نم هيناعم طابنتساو نآرقلا ىناعم

3 

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 للي داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 نأ أ :ةيآلا هذهب دارملا يف فلسلا لاوقأ َّنأ هللا همحر مّيقلا نبا ركذ دقو

 .ةّئسلاو نآرقلا امه ءهتمحرو هللا لضف

 َمِدَق مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا َّنأ نم «نيحيحصلا» يف تبث ام  ؟

 هّللا قرغأ موي وه :اولاقف ءمهلأسف «ءاروشاع نوموصي دوهيلا دجوف ةنيدملا

 هللا ىلص لاقف .لجو ّرع هلل اركش هموصن نحنف «ىسوم هيف بنو نوعرف هيف
 .«همايصب رمأو هماصف ءمكنم مالسلا هيلع ىسومب قحأ انأف» : مّلسو هيلع

 يف ةمحرلا يبن ّيبنلا اذه زوربب ةمعنلا نم مظعأ ةمعن ّيأو :اولاق

 اهب لافتحالاب ةمعتلا هذه ىلع هللا ركشن نأ ىغبنيف اذه ىلعو ؟مويلا كلذ

 .مويلا كلذ يف

 : باوجلاو

 «دساف سايقو لطاب لال دتسا ءاروشاع موي موص ثيدحب مهل الدتسا 2

 كلذ ىلإ فضأ ؛هدلوم ىلع ال نبنلا اذه ةثعب ةمعن ىلع هللا ركشن اننإ ذإ

 ةالّصلا هيلع ىفطصملا ةئّسب ٌبحتساو عرش امنإ ؛ءاروشاع موي موص نأ

 .هدلوم مويب لفتحن نأ هتنس يف انل عرشي مل وهو «مالسلاو

 هيلع هللا ىَلِص ّيبنلا َّنأ هنع هللا يضر سنأ نع يقهيبلا هجرخأ ام 0

 عباس يف هنع َّقَع بلطملا دبع هّدج ّنأ عم «ةّوبنلا دعب هسفن نع َّنَع مّلسو

 راهظإ ىلع ؛ ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا هلعف يذلا راركتلا اذه لمحيف ءهتدالو

 .هدعب نم هئستل هتّمأل عيرشت هنأ امك «نيملاعلل ًةمحر هداجيإ ىلع هلل ركشلا

 ْ : باوحلاو

 نبا هنع هلقن امك «ليطابألا نم كلام مامإلا هلعج ثيدحلا اذه َّنأ *
 هفعض لقن دقو «(تادّهَمُملا تامّدقملا) باتك نم «ةقيقعلا باتك» ىف دشر

 رازبلاو ءنابح نباو ءدمحأ مامإلا نع ءدواد وبأو «قازرلا دبع :ةمئألا

 ليلد الف «هتحص ضرف ولو «هتاور دحأ روحملا نب هللا دبع فعضل مهريغو

 .هيلع
2. 

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1١15

 اهقتعأ يتلا بهل يبأ ةالوم ةبيوث يف لاق هنأ ةورع نع َيوُر ام - ؛

 ةالّصلا هيلع هتعضرأ مث ءملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا دلومب هاّيِإ اهريشبتل

 ءرانلا يف هنإ :لاقف ؟هلاح نع ليسو «رانلا يف هتوم دعب يْئَر هنأ «مالّسلاو

 ةدالوب هترّشب امدنع ةبيوث هقاتعإل نينثا ةليل لك هنع فّمخي هنأ الإ

 امف ءرانلا لهأ نم رفاك وهو بهل يبأ ٌّقح يف اذه ناك اذإف :اولاق

 : باوجلاو

 يف ظفاحلا ركذو «يراخبلا هاور امك ٌلَسرُم ثيدحلا اذه َّنأ *
 ثيح نآرقلا رهاظل فلاخم وهو ءاهيف ةجح ال مانم ايؤر هنأ امك ,؟حتفلا»

 ًاتمرَقو# :هلمع حلاص لمع يأ هترخآ يف هعفني ال رفاكلا نأ تايآلا تءاج

 ىقلُي امْنِإ هنأو ء[1* :ناقرفلا] 463 ارث آب ُهَسْلَمَجَه ِلَمَع َنِم ْاوُنِمع ام َلِإ

 .هايند يف هباوث

 عيبر نم رشع يناثلا ىلع هيف رصتقي مل اذإ لافتحالا َّنإ اولاق -
 ريغ يف عقو لب « نيعم تفقو ىلع الو «.هدحاو لوألا عيبر ىلع الو لوألا

 هب لفتخملا ىلع جرح الف «تاقوألا نم كلذ

 :باوحلاو

 لصألا عيرشتلاو تادابعلا َّنأل ءدودرم لوقو ٌةلطاب ئوعَّدلا هذه *

 مل ام ,.ةصوصخم ةيفيكو ةنّيعم ةدابعب هلل دّبعتلا زوجي الو «ةيفيقوت اهنأ اهيف
 هيلع هللا لوسر ةريس ةءارق وأ هللا ركذل تناك ولو ىتح ءعرّشلا اهب دري

 رهش يف رثكت تاسلجلاو دلاوملا هذه ْنأ ٌتِبْنُي عقاولاو «مالّسلاو ةالّصلا
 .اهل لحريو لب «لوألا عيبر

 هذهو «يوبّتلا بانجلل ميظعتو حدمو «ةقدصو ركذ عامتجا دلوملا نإ
 .اهيلع ٌتحلاو اهب ةحيحصلا راثآلا تءاجو «ةحودممو ًاعرش ةبولطم رومألا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 1١1 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 :باوحلاو

 ءاهريغو ةقدصلاو هللا ركذ ىلع ٌتحلاب تءاج ثيداحألا َّنِإ ؛معن *
 ةصوصخملا ةئيهلا هذهب صوصخملا عامتجالا اذه ىلإ بدنلا دري مل نكلو
 نم يلايللا هذه لثم يف لاقي ام ىلع ثحلا دري ملو ءصوصخم تقو يفو

 كلت وأ «يحولا نم اهيلع ليلد الو ءعرشلا يف اهل لصأ ال ةيعدأو راكذأ

 .هنيعب لطابلاو ٌولغلا لمحت يتلا تايبألا

 «نينثالا موي موص نع مّلسو هيلع هللا ىَلص ئبنلا لأس ًالجر َّنأ

 .ملسم هاور «ّيلع لزنأ هيفو ءهيف تدلو موي وه» :هل لاقف

 اونّيع مث هيف َدِلُو هنأل نينثالا موي مّظع مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلاف
 .لافتحالاو ميظعتلاب لوألا عيبر نم رشع ينذدلا وهو هتدالو موي

 : باوجلاو

 ءرثكأ ال همايص وه عوبسأ لك نم نينئالا موي يف بولطملا ّنأ *
 مايص يف يه مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيِبنلا ةقفاومف ءرهش وأ ةلسب هدييقت نودو

 ًاموي ُهَنوُصَصَخُي ءالؤه امنيب ءنيعم خيراتب هدييقت نود قالطإب نينثالا موي
 هنومظعي ال مهنأ :كلذ ىلع دز «لوألا عيبر رهش نم ةنسلا يف ًادحاو

 «لضف نم هيف ام عم «مويلا اذه مايصب ملسو هيلع هللا ىلص نبنلا ةيصوب
 ٍظئنيح ءرملا نوكي نأ َلَّضْفُيَو «هللا ىلع دابعلا لامعأ هيف ضرعت ثيح
 .لاوحألا نوهأ ىلع برطلاو برشلاو لكألاب هنومّظعُي مهنكل ءًامئاص
 ةصوصخم ٍةَبرُق وأ «ةدابعب موي صيصختف ؛ةيفيقوت تادابعلا َّنأ كيدل مولعمو
 ام سنت الو .قبس امك ةعدبلا هذه ىلع ليلد الو ؛يعرش ليلد ىلإ جاتحي
 ةافو موي وه لوألا عيبر نم رشع يناثلا موي َّنأ نم ًاقباس هانركذ دق
 دنع روهشملا ىلع ءامسلا نم يحولا عاطقناو مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا
 .فلسلا ءاملع

 !؟هتدالوب مأ مّلسو هيلع هللا ىَلص نبنلا ةافوب لفتحت له كتّبرب يل لقف
 . !؟امهنيب عمجلا نكمي لهو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1١15

 هللا ىَلص دمحم كبيبحل كعابّتاو كاوقتو كناميإ بسحأ ال :ًاماتخ

 ال .مهلاوقأو سانلا ءارآو كيأرو كاوه ىلع هعرش ميدقتو مّلسو هيلع
 . لفتحت ال :كل لوقي لإ هلك كلذ بسحأ

 نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىَلصو
 ةدجب داشرإلاو ةوعدلا زكرم تايحت عم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 يطوُيْسلا ظفاحلا مامإلا ةَلاَسِر

 يوبنلا دلوملا يف ًاثحب يطويسلا نمحرلا دبع نيدلا لالج مامإلا بتك
 يه هذهو «(دلوملا لمع يف دصقملا نّسَح» اهاّمس ةصاخ ةلاسر يف هلعج
 ْ :اهصن

 لاؤسلا عقو دقف ؛دعبو .ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو ءهلل دمحلا

 .لّوألا عيبر رهش يف يوبنلا دلوملا لمع نع

 ؟عرشلا ثيح نم ةمكح ام

 ؟موُمْذَم وأ ٌدومحُم وه لهو

 ؟ال وأ «هلعاف باَتُي لهو

 «سانلا عامتجا وه يذلا دلوملا لمع لصأ َّنأ :يدنع باوجلاو
 هللا ىلص نبنلا رمأ أدبم يف ةدراولا رابخألا ةياورو ء«نآرقلا نم رّسيت ام ةءارقو

 .هنولكأي ظاَمِس مهل دمي مث «تايآلا نم هدلوم يف عقو امو ءمّلسو هيلع

 اهيلع بائي يتلا ةنسحلا عدبلا نم وه «كلذ ىلع ةدايز ريغ نم نوفرصنيو

 ِحَّرَملا راهظإو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ردق ميظعت نم هيف امل ءاهبحاص
 .فيرشلا ملسو هيلع هللا ىلص هدلومب راشبتسالاو

 :فيرشلا يوبنلا دلوملا لمع خيرات
 ديعس وبأ رفظملا كلملا لبرإ بحاص كلذ لعف ثدحأ نم لّوأو

 ءاربكلاو ؛داجمألا كولملا دحأ ؛نيكتكب نب يلع نيدلا نيز نب يربكوك
 حفسب يرفظملا عماجلا رمع يذلا وهو «ةنسح راثآ هل ناكو ءداوجألا

 .نويساق
 ل

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1

 عيبر يف فيرشلا دلوملا لمعي ناك :«هخيرات» يف ريثك نبا لاق

 ًاملاع «ًالقاع .ًالطب ًاعاجش ًامهش ناكو .ًالئاه ًالافتحا هب لفتحيو «لوألا
 .هاوثم مركأو هللا همحر ًالداع

 دلوملا يف ًادلجم ةيحد نبا باطخلا وبأ خيشلا هل فّئص دقو :لاق

 هزاجأف ««ريذنلا ريشبلا دلوم يف ريونتلا» هاّمس مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيوبنلا
 ٌرِصاحَم وهو تام نأ ىلإ كلملا يف هتّدم تلاط دقو .رانيد فلأب كلذ ىلع

 .ةريرسلاو ةريسلا دومحم «ةئامتسو نيثالث ماع ءاكع ةنيدمب جنرفلل

 رضح نم ضعب َّنأ َيِكُح :«نامزلا ةآرم» يف يزوجلا نبا طبس لاقو
 فالآ ةسمخ :طامسلا كلذ ىف ّدع هنأ :دلاوملا ضعب ىف رفظملا طاّمِس

 «ةيدبز فلأ ةثامو «ءسرف ةئامو «ةجاجد فالآ ةرشعو «يوشم منغ سأر

 .ىئولخ نحص فلأ نيثالثو

 علخيف «ةيفوصلا و ءاملعلا نايعأ دلوملا يف هدنع رضحي ناكو :لاق

 صقريو ءرجفلا ىلإ رهظلا نم ًاعامس ةيفوصلل لمعيو ءمهل قلطيو «مهيلع
 «رانيد فلأ ةئامثالث ةنس لك يف دلوملا ىلع ٌفِرصَي ناكو «مهعم هسفنب

 فرصي ناكف «ةفص يأ ىلع «ةهج ّيأ نم نيدفاولل ةفايض راد هل تناكو

 لك يف جنرفلا نم ُفكِفَتْسَي ناكو «رانيد فلأ ةئام ةنس لك يف رادلا هذه ىلع

 «نيفيرشلا نيمرحلا ىلع فرصي ناكو ءرائيد فلأ يتئامب ئراسأ ةنس
 ئوس هّلك اذه ءرانيد فلأ نيئالث ةنس لك ىف زاجحلا بردب هايملاو

 ْ .رسلا تاقدص

 حالص رصانلا كلملا تخأ] بويأ تنب نوتاخ ةعيبر هتجوز تكحو

 :تلاق .مهارد ةسمخ يواسي ال ءظيلغ ساَبرِك نم ناك هصيمق نأ [نيدلا

 نأ نم ريخ «يقابلاب قّدصتأو ءةسمخب ًاصيمق يسبل :لاقف «كلذ يف هتبتاعف
 ٠ . نيكسملاو ريقفلا عدأو ءًانمثم ًابوث سبلأ

 نم ناك :ةيحد نبا باطخلا يبأ ظفاحلا ةمجرت يف ناكلخ نبا لاقو

 «قارعلاو ماشلا لخدف «بزغملا نم مدق «ءالضفلا ريهاشمو «ءاملعلا نايعأ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 1.19 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 نيز نب نيدلا رفظم مظعملا اهكلم دجوف «ةئامتسو عبرأ ةنس لبرإب زاتجاو
 «ريذنلا ريشبلا دلوم يف ريونتلا» باتك هل لمعف «يوبنلا دلوملاب ينتعي نيدلا

 .رانيد فلأب هزاجأف ءهسفنب هيلع هأرقو

 سمخ ةنس يف «سلاجم ةّتس يف ناطلسلا ىلع هانعمس دقو :لاق

 . ىهتنا «ةئامتسو نيرشعو

 :دلوملا لمع يف يمخللا نيدلا جات خيشلا لوق

 روهشملا يردنكّشلا يمخللا يلع نب رمع نيدلا جات خيشلا ىعّذا دقو

 يف فّلأو «ةمومذم ةعدب دلوملا لمع َّنأ  ةيكلاملا يرحخأتم نم ىناهكافلاب
 هتمرب انه هقوسأ انأو .«دلوملا لمع ىلع مالكلا يف دروملا» هاّمس ًاباتك كلذ

 .افرح افرح هيلع ملكتأو

 ًالصأ دلوملا اذهل ملعأ ال» :هلوق هيفو ءهّلك يمخللا مالك قاس مث
 ُهَلمَع لقني الو مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هلوسر ةّنس الو «ئلاعت هللا باتك يف

 راثآب نوكّسمتملا «نيدلا يف ةودقلا مه نيذلا ةمألا ءاملع نم دحأ نع

 .نيمدقتملا

 : ليلدب نولاكألا اهب ئنتعا سفن ةوهشو «نولاظبلا اهثدحأ ةعدب وه لب
 وأ ءابودنم وأ .ًابجاو نوكي نأ اّمإ :انلق ةسمخلا ماكحألا هيلع انردأ اذإ انأ

 َّنأل ؛ًابودنم الو ءًاعامجإ بجاوب سيلو .ًامرحم وأ ؛ًاهوركم وأ ءًاحابم
 هيف نذأي مل اذهو ءهكرت ىلع ٌمذ ريغ نم عرشلا هبلط ام :بودنملا ةقيقح

 «تملع اميف نونّيدتملا ءاملعلا الو «نوعباتلا الو ةباحصلا هلعف الو «عرشلا
 . ُتْلْيُس هنع نإ ئلاعت هللا يدي نيب هنع يباوج اذهو

 عامجإب ًاحابم سيل نيدلا يف عادتبالا َّنأل «ًاحابم نوكي نأ زئاج الو
 .ًامارح وأ ءًاهوركم نوكي نأ لإ قي ملف «نيملسملا

 سانلا لازي ال :لوقي ثيح ءالعلا نب ورمع وبأ مامإلا نسحأ دقلو

 هيلع هللا ىلص هيف َدِْلَو يذلا رهشلا ْنأ عم اذه .بجعلا نم بّبعت ام ريخب

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١

 حرفلا سيلف «هيف َيَفوُت يذلا رهشلا هنيعب وه لوألا عيبر وهو  مّلسو

 .هيف نزحلا نم ىلوأب هيف رورسلاو

 : يمخللا نيدلا جات خيشلا مالك دقن

 باتك يف ًالصأ دلوملا اذهل ملعأ ال» :هلوق اّمأ :يطويسلا خيشلا لاق
 .(ةئس الو

 هل جرختسا دقو ءدوجولا يفن هنم مزلي ال ملعلا يفن :هيلع لاقُيف

 هل انأ ٌتجرختساو «ةّنَّسلا نم ًالصأ رَجبَح نبا دمحأ لضفلا وبأ ظفاحلا
 .اذه دعب امهركذ ىتأيسو ءًايناث ًالصأ

 ءاملعلا الو» :هلوق ىلإ . . .«نولاظبلا اهثدحأ ةعدب وه لب» :هلوقو

 .«نونيدتملا

 بّرقتلا هب دصقو «ملاع لداع ْكِلَم ُةثدحأ هنأ مّدقَت دق :هيلع لاقي
 ءمهنم ريكن ريغ نم نوحلاّصلاو ءاملعلا هيف هدنع رضحو «لجو ّرع هللا ىلإ

 نونيدتم ءاملع ءالّوهف . ًاباتك هلجأ نم هل فّئصو ؛ةيحد نبا هاضتراو

 .هوركني ملو «هوّرقأو ءُهوْضَر

 .«عرشلا هبلط ام بودنملا ةقيقح َّنأل ًابودنم الو» :هلوقو

 نوكي ةراتو «ءّصنلاب نوكي ةرات بودنملا ىف بلطلا َّنِإ :هيلع لاقُي
 .امهركذ يتآلا نيلصألا ىلع سايقلا هيفف «ءصن هيف دري مل نإو اذهو «سايقلاب

 ًاحابم سيل نيدلا يف عادتبالا َّنأل ءًاحابم نوكي نأ زئاج الو» :هلوقو
 .(«نيملسملا عامجإب

 دق لب ءهوركملاو مارحلا يف رصحنت مل ةعدبلا َّنأل ءمّلّسم ريغ مالك

 .ةبجاوو ةبودنمو ةحابم ًاضيأ نوكت

 : ةعدبلا ىه ام

 ىف ةعدبلا :«تاغللاو ءامسألا بيذهت» ىف هللا همحر يوونلا لاق

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "١ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر دهع يف نكي مل ام ثادحإ يه عرشلا

 . ةحيبقو ( ةئسح :ىلإ ةمسقنم ىهو

 ةمسقنم ةعدبلا :«دعاوقلا» يف مالسلا دبع نب نيدلا ّرع خيشلا لاقو

 .ةحابمو .ةهوركمو «ةبودنمو .«ةمرحمو («ةبجاو : ىلإ

 اذإف «ةعيرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضرعن نأ ؛كلذ ىف قيرطلاو :لاق

 يهف ء«ميرحتلا دعاوق يف وأ «ةبجاو ىهف «باجيإلا دعاوق ىف تلخد

 .ةحابمف حابملا وأ «ةهوركمف هوركملا وأ «ةيودنمف «بدنلا وأ « ةمرحم

 ةبودنملا عدبللو :لاق نأ ىلإ «ةلثمأ ةسمخلا هذه نم مسق لكل ركذو

 رصعلا يف دهعي مل ناسحإ لكو «سرادملاو ءِطْبُرلا ثادحإ :اهنم ةلثمأ

 :اهلمو .لدجلا يفو «فّوصتلا قئاقد يف مالكلاو «حيوارتلا :اهنمو «لوألا

 هللا همحر يعفاشلا نع 'يعفاشلا بقانم» ىف هدانسإب يقهيبلا ( ىورَو

 ءًاباتك فلاخي امم ثدخأ ام :امهدحأ :نابرض رومألا نم تاثدحملا :لاق

 نم ثدحأ ام : يناثلاو .ةلالضلا ةعدبلا هذهف ًاعامجإ وأ ءأرثأ وأ «ةئس وأ

 .ةمومذم ريغ ةثدحم هذهف ءاذه نم دحاول هيف فاالخ ال ريخلا

 ةعدبلا تمعن :ناضمر رهش مايق يف هنع هللا ىضر رمع لاق دقو

 .(هذه

 اذه .ئضَم امل در اهيف سيل تناك اذإو «نكت مل ٌةئدْحُم اهنأ :ينعي

 .هنع هللا ىضر ىعفاشلا مالك رخآ

 «ًاحابم نوكي نأ زئاج الو» :نيدلا جات خيشلا لوق عنم كلذب فرَعف

 .هرخآ ىلإ ...«ةهوركم ةعدب هنأب هاتنفصو يذلا اذهو» :هلوق ىلإ

 الو «ةّنس الو «باتكل ةفلاخم هيف سيلو ءَتِدَحَأ امم مسقلا اذه َّنأل
 ناسحإلا نم وهو يعفاشلا ةرابع يف امك ةمومذم ريغ يهف «عامجإ الو ءرثأ

 .لّوألا رصعلا يف دهعي مل يذلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له "1١

 ”ماللا دبع نب ةرابع يف امك ةبودنملا

 .هرخآ ىلإ .2١ .يناثلاو» :هلوقو

 هذه ِلَبِق نم ءاج امنإ هيف ميرحتلا نأ ريغ ءهسفن يف حيحص مالك وه

 .دلوملا راعش راهظإل عامتجالا ثيح نم ال ٠ «هيلإ تّمْض يتلا ةمّرحملا ءايشألا

 ةحيبق تناكل ًالثم ةعمجلا ةالصل عامتجالا يف رومألا هذه لثم عقو ول لب

 .حضاو وه امك ةعمجلا ةالصل عامتجالا لصأ مذ كلذ نم مزلي الو «ةعينش

 عامتجا دنع ناضمر نم ٍلايَل يف عقت رومألا هذه ضعب انيأر دقو
 هذه لجأل حيوارتلا ةالصل عامتجالا مذ روصتي لهف «حيوارتلا ة ةالصل سانلا

 . ؟اهب تنِرُق يتلا رومألا

 َّمُض امو «ٌةَبرقو ٌةْنُس حيوارتلا ةالصل عامتجالا لصأ :لوقن لب ؛الك
 . عينشو « حيبق رومألا هذه نم اهيلإ

 .هرخآ ىلإ 2. . .هيف دلو يذلا رهشلا نأ عم» :هلوقو

 ءانيلع معّتلا مظعأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالو نإ : :لاقي نأ هباوج

 ربصلاو معنلا ركش راهظإ ىلع ْتَّنَح ةعيرشلاو ءانب بئاصملا مظعأ هتافوو
 يهو ةدالولا دنع ةقيقعلاب عراشلا رّمأ دقو .بئاصملا دنع متكلاو نوكسلاو

 ئهن لب «هريغب الو حبذب توملا دنع رمأي ملو ءدولوملاب حرفو ركش راهظإ
 اذه يف ُنُسْحَي هنأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تّلدف .عزجلا راهظإو ةحاينلا نع

 هيف نزحلا راهظإ نود «ملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب حرفلا راهظإ رهشلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص هتافوب

 ثيح «ةضفارلا َم مذ يف «فئاطللا» باتك يف بجر نبا لاق دقو

 هللا رمأي مل :هنع هللا يضر نيسحلا لتق لجأل ًامتأم ءاروشاع موي اوذْخَنا
 مهتومو ءايبنألا بئاصم مايأ ذاخّتاب مّلسو هيلع هللا 0 هلوسر الو ىلاعت

 ؟مهنود وه نمب فيكف ًامتأم

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 مامإلا لوق
 جاحلا نبا هللا دبع ىبأ

 دلوملا لمع يف

 لمع ىلع «لخدملا» هباتك يف جاحلا نبا هللا دبع وبأ مامإلا مّلكت دقو

 راعش راهظإ نم هيف ناك ام حدم هلصاحو ءٌاّدج هيف مالكلا نقتأف ءدلوملا

 .تاركنمو تامرحم نم هيلع ئوتحا ام ٌّمذو ءركشو

 :لاق ءًالصف ًالصف همالك ٌدرسُأ انأو

 دلوملا يف لصف

 ربكأ نم كلذ َّنأ مهداقتعا عم عدبلا نم هوثدحأ ام ةلمج نمو

 .دلوملا نم لوألا عيبر رهش يف هنولعفي ام «رئاعشلا راهظإو تادابعلا

 مهلامعتسا كلذ نمف .ةلمج تامّرحمو عدب ىلع كلذ ىوتحا دقو

 امم «كلذ ريغو ةبابشلاو رَصْرَصَملا راطلا نم برطلا تالآ مهعمو يناغملا

 نولغتشي مهنوك يف ةميمذلا دئاوعلا ىلع كلذ يف اوضمو «عامسلل ةلآ هولعج

 كش الو «تامرحمو عدبب اهمظعو ىلاعت هللا اهلّضف يتلا ةنمزألا رثكأ ىف

 اذه ةليضف ىلإ مضنا اذإ هب فيكف ؛هيف ام هيف ةليللا هذه ريغ يف عامسلا نأ

 هللا ىلص ميركلا يبنلا اذهب هيف انلضفو «ىلاعت هللا هلّضَف يذلا ميظعلا رهشلا

 .مّلسو هيلع

 يذلا ميركلا رهشلا اذه ميظعت نيبو اهنيب ةبسن يأ عامسلاو برطلا ةلآف

 ريخلاو ةدابعلا نم هيف َدازي نأ بجي ناكف «نيلسرملا ديسب هيف انيلع هللا َّنَم

 هللا ىَلص يبنلا ناك نإو «ةميظعلا مَعّنلا هذه نم هب انالوأ ام ىلع ئلوّملل ًاركش

)0 
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 الإ كلذ امو ؛تادابعلا نم ًائيش روهشلا نم هريغ ىلع هيف دزي مل مّلسو هيلع
 ناك مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأل مهب هقفرو هتّمأب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتمحرل

 .مهب هنم ًةمحر .هتّمأ ىلع ضرُفُي نأ ةيشخ لمعلا كرتي

 هلوقب ميظعلا رهشلا اذه ةليضف ىلإ مالّسلاو ةالّصلا هيلع راشأ نكل

 يغبنيف «هيف َدِلَو يذلا رهشلا اذه فيرشتل ُنَمَضَتُم مويلا اذه فيرشتف

 اذهو «ةلضافلا رهشألا هب هللا لّضف امب هلّضفنو «مارتحالا قح همرتحن نأ

 نمف مدآ ءرخف الو مدآ دلو ديس انأ» : مالّسلاو ةالَّصلا هيلع هلوقل ؛اهنم

 .«يئاول تحت هنود

 يتلا تادابعلا نم لجو ّرع هب هللا اهصخ امب ةنكمألاو ةنمزألا ةليضفو

 لصحي امنإو ءاهتاذل فرشت : ال ةنمزألاو ةنكمألا َّنأ َمِلُع دق امل «اهيف لعفت

 .يناعملا نم هب تّصخخ امب فيرشتلا اهل

 رثالأ ءنينثالا مويو ؛فيرشلا رهشلا اذه هب هللا ٌصخ 7 رظناف

 مرتحيو هلق َمّرْكُي نأ نيركل رهشلا اذه لخد اذإ ىغبني 1

 ٌّصخي ناك هنوك يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هل ًاعابّتا هب قئاللا مارتحالا
 نبا لوق ىلإ رت الأ .تاريخلا ةرثكو اهيف ّربلا لعف ةدايزب ةلضافلا تاقوألا

 «ةلضافلا تاقوألا ميظعت لثتمنف ؟«(ناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو «ريخلاب

 . انتعاطتسا ردق ىلع هلثتما امب

 ام ةلضافلا تاقوألا يف مالّسلاو ةالّصلا هيلع مزتلا دق :لئاق لاق نإف

 .هريغ ىف همزتلا ام رهشلا اذه يف مزتلي ملو ءٌَمِلَع دق امم همزتلا

 نع فيفختلا ديرُي هنأ ةميركلا هتداع نم َمِلُع امل كلذ َّنأ :باوجلاف
 .هّصخي ناك اميف اميس «هتمأ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ١6 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ميهاربإ مّرح ام لثم ةنيدملا مّرح ِمالّسلاو ةالّصلا هيلع هنأ ىلإ ئرت الأ

 افيفخت «ءازجلا هرجش م عطق يف الو هديص لتق يف َعْرَشُي مل كلذ عمو ؟ةّكم

 يف ًالضاف ناك نإو  هتهج نم وه ام ىلإ رظني ناكف مهب ًةمحرو هتمأ ىلع

 . مهنع فيفختلل هكرتيف «- هسفن

 لامعألا ةدايزب نوكي امنإ فيرشلا رهشلا اذه ميظعتف ؛اذه ئلعُف

 .تاَبرقلا نم كلذ ريغ ىلإ ءتاقدصلاو .هيف تايكازلا

 هل هركيو هيلع ُمرْحَي ام بنتجي نأ هلاوحأ لقأف «ءكلذ نع زجع نمف

 اذه يف هنأ اّلِإ ءهريغ ىف ًابولطم كلذ ناك نإو ءفيرشلا رهشلا اذهل ًاميظعت
 كرتيف ءمْرُحْلا رهشألا يفو ءناضمر رهش يف دّكأتي امك «ًامارتحا رثكأ رهشلا

 .يغبني ال امو عدبلا عضاوم بنتجيو «نيّدلا يف ثدحلا

 :دلوملا يف ةركنُم لاعفأ

 اذإ هنأ وهو «ىنعملا اذه ّدض نامزلا اذه يف مهضعب بكترا دقو.

 ةبابشلاو َفّدلاب بعللاو وهّللا ىلإ هيف اوعراست ءميظعلا رهشلا اذه لخد
 . امهريغو

 ًادبيف بذأتي هنأ مهضعب معزي لب ءالإ سيل يناغملا اولمع مهتيل ايو
 كّوهتلاب ةفرعم رثكأ وه نم ىلإ نورظنيو ء«زيزعلا باتكلا ةءارقب دلوملا
 مل مهنإ مث ءدسافملا نم هوجو هيف اذهو «سوفنلا برطل ةجّيهملا قرطلاو

 نأ وهو ءرطخلا رمألا كلذ ىلإ مهضعب ّمَض لب ءركذ ام ىلع اورصتقي
 دشنيف «ةئيهلاو ةوسكلاو توصلا نسح «ةروصلا فيطل ًاباش ينَعُملا نوكي

 لاجرلا نم هعم نم ضعب نتفيف «هتاكرحو هتوص يف رسكتيو ءلّزغتلا
 دقو ءرصحي ال ام دسافملا نم روثيو «نيقيرفلا يف ةنتفلا عقتف ءءاسنلاو

 قارفلا لصحيو «ةجوزلا لاحو جوزلا لاح داسف ىلإ بلاغلا يف كلذ لوؤي
 .مهعمج دعب مهرمأ تّدشتو «لجاعلا دكتلاو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1(,

 الخ نإف ءعامسلاب لمع اذإ دلوملا لعف ىلع ةبكرم دسافملا هذهو

 نم ّمِلَسَو ءناوخإلا هيلإ اعدو ءدلوملا هب ئوّنو ءطقف ًاماعط لمعو ؛هنم
 «نيدلا يف ةدايز كلذ ْنأل ؛طقف هتّين سفنب ةعدب وهف ءهركذ مدقت ام لك
 ٍدحأ نع لَقْنُي ملو «للوأ فلسلا عابّتاو «نيضاملا فلسلا لمع نم سيلو

 .ىهتنا .مهعسو ام انعسيف «عَبَت نحنو «دلوملا ىو هنأ مهنم

 : جاحلا نبا مالك دقن

 نم هيلع يوتحي ام مذ لب ءدلوملا ّمذي مل هنأ :هركذ ام لصاحو

 .تاركنملاو تامرحملا

 لعف ةدايزب رهشلا اذه ٌصخي نأ يغبني هنأ يف حيرص همالك لّوأو

 وه اذهو «تابرقلا هوجو نم كلذ ريغو «تاقدصلاو تاريخلا ةرثكو «ربلا
 ماعطإو «نآرقلا ةءارق ىئوِس ءيش هيف سيل هنإف هاًّنسحتسا يذلا دلوملا لمع
 .ةبرقو ربو ريخخ كلذو ءماعطلا

 لَمْحُي وأ ءمدقت امل ًاضقانم نوكي نأ اًمإف «ةعدب هنإ ًارخآ هلوق اّمأو
 نأ ىلع لّمْحُي وأ ءباتكلا لّوأ يف هريرقت مدقت امك ةنسح ةعدب هنأ ىلع
 ةعدب وهف» :هلوقب هيلإ راشأ امك ءدلوملا ةين هنم ةعدبلاو ءريخ كلذ لعف

 .«دلوملا ئوت هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو» :هلوقبو ءاطقف هتّين سفنب

 لمع هركي ملو ءطقف دلوملا هب ئونُي نأ هرك هنأ :مالكلا اذه رهاظف

 لّوأ عم عمتجي ال  رظنلا ققح اذإ  اذهو ءهيلإ ناوخإلا ءاعدو ماعطلا

 هلل ركشلا هجو ىلع هعم ركذ امو ءربلا لعف ةدايز ىلع هيف ٌتح هنأل .همالك

 هيلع هللا ىَّلِص نيلسرملا دّيس فيرشلا رهشلا اذه يف دجوأ ذإ «ئلاعت
 . مّلسو

 ؟ًالَّوأ هيلع ّتحلا عم ردقلا اذه ُمَّدُي فيكف «دلوملا ةّين ئنعُم وه اذهو

 داكي ال هنإف ءًالصأ ٍةين ريغ نم هعم ركذ امو ٌربلا لعف درجم اّمأو
 الو «ةّينب الإ لمع ال ذإ ؛هيف باوث الو ةدابع نكي مل رّوصت ولو ءرّوصتي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ١ 7/ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 مّلسو هيلع هللا ىَلَص ميركلا ّيبنلا اذه ةدالو ىلع ئلاعت هلل ركشلا الإ انه هين
 . فيرشلا رهشلا اذه ىف

 .لّمأتف «كش الب ٌةنسحَتْسُم ةين ىهف ءدلوملا َةّين ينعم اذهو

 نكلو ؛ميظعتلا درجمل ال دلوملا لعفي نم مهنمو : جاحلا نبا لاق مث

 ءمساوملا وأ حارفألا ضعب يف اهاطعأ دق ناك «ةقّرفتم سانلا دنع ٌةَّضِف هل

 هنأ اهنم «دسافملا نم هوجو هيف اذهو «سانلا دنع هل عمتجا ام ذخأل ًايبس

 لمع هنأ هلاح رهاظ ذإ ؛نطبي ام فالخ رهظي هنأ وهو «قافنلا ةفصب فصتي

 .ًةَّضِف هب عمجي هنأ هنطابو «ةرخآلا رادلا هب يغتبي دلوملا

 . ىهتنا .لفخَي ال ام دسافملا نم هيف اضيأ اذهو ءهل مهتدعاسمو «هيلع

 نم لصح امنإ هيف ّمذلا َّنأ وهو ءهركذ مدقت ام طمن نم ًاضيأ اذهو
 ."""”دلوملا لمع لصأ نم ال «ةحلاصلا ةّينلا مدع

 .58١ص جاحلا نبا مالكل ةشقانم يتأيس (1)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ظفاحلا مالك

 رجح نبا لضفلا يبأ

 دلوملا لمع يف

 لمع نع رجح نبا لضفلا وبأ رصعلا ظفاح مالسإلا خيش لْيَس دقو

 :هّصن امب باجأف ءدلوملا

 نم حلاصلا فلسلا نم ٍدحَأ نع لقنُت مل ةعدب دلوملا لمع لصأ
 نمف .اهدضو نساحم ىلع تلمتشا لق «كلذ عم اهنكلو «ةثالغلا نورقلا

 .الف اّلإو «ءةنسح ةعدب ناك ءاهّدض بّئجتو .نساحملا اهلمع ىف ئّرحت

 يف تبث ام وهو «تباث لصأ ىلع اهجيرخت يل رهظ دقو :لاق

 دوهيلا دجوف «ةنيدملا َمِدق مّلسو هيلع هللا ىّلص َيبنلا َّنأ نم نيحيحصلا

 ىجنو «.نوعرف هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف مهلأسف .ءاروشاع موي نوموصي

 .ئلاعت هلل ًاركش هموصن نحنف «ىسوم

 نم نيعم موي يف هب َّنَم ام ىلع ئلاعت هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف

 . نس لُك نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ «ةمعن ءادسإ

 ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ؛تادابعلا عاونأب لصحي ئلاعت هلل ركشلاو

 مّلسو هيلع هللا ىلِص ئنبنلا اذه زوربب ةمعنلا نم مظعأ ةمعن يأو «ةوالتلاو

 ؟مويلا كلذ يف ةمحرلا يبن

 ىسوم ةصق َقباَطُي ىتح «هنيعب مويلا ىّرحتي نأ يغبنيف ؛اذه ىلعو
 .ءاروشاع موي يف مالّسلا هيلع

 ١718

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 لع داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ءرهشلا نم موي ّيأ يف دلوملا لمعب يلابي ال ءكلذ ظحالي مل نمو

 لصأب قلعتي ام اذهف ءهيف ام هيفو «ةنسلا نم موي ىلإ هولقنف موق عسوت لب
 .هلمع

 :دلوملا لمع يف هيلع رَصَتْقُي نأ بجي ام

 ئلاعت هلل ركشلا مهفي ةي ام ىلع هيف رصّتَقُي نأ يغبنيف ؛هيف لمعي ام اًمأو

 نم ءيش داشنإو .ةقدصلاو .ماعطإلاو «ةوالتلا نم هركذ مدقت ام وحن نم

 .ةرخآلل لمعلاو ءريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكرحملا ةيدهزلاو ةّيوبنلا حئادملا

 : ُهْبْنَحَت بجي ام

 ام :لاقي نأ يغبنيف «كلذ ريغو وهللاو عامسلا نم كلذ عَبَْي ام اًمأو

 هب هقاحلإب سأب ال «مويلا كلذب رورسلا يضتقي ثيحب ًاحابم كلذ نم ناك
 | .ىلوألا فالخ ناك ام اذكو «عنميف :ًاهوركم وأ ًامارح ناك امو

 : ثعبلا دعب هسفن نع مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ةقيقع يف درو ام

 «يقهيبلا هجرخأ ام وهو ءرخآ لصأ ىلع هجيرخت يل رهظ دقو :تلق

 دعب هسفن نع َّنَع مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا َّنأ» :هنع هللا يضر سنأ نع

 . «ةّوبنلا

 ؛هتدالو عباس يف هنع َّقَت َّقَع بلطملا دبع هّدج َّنأ درو دق هنأ عم

 هللا ىلص نيبنلا هلعف يذلا نأ ىلع كلذ لمحيف «ةيناث ةّرم داعت ال ةقيقعلاو

 عيرشتو «نيملاعلل ةمحر ىايإ ئلاعت هللا داجيإ ىلع ركشلل راهظإ مّلسو هيلع
 ركشلا راهظإ ًاضيأ انل ٌبحتسيف «كلذل هسفن ىلع يّلصي ناك امك ههتّمأل

 راهظإو «تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو «ماعطلا ماعطإو عامتجالاب هدلومب
 .تاّرسملا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ظفاحلا لوق
 يرزجلا نبا نيدلا سمش

 هباتك يف لاق يرزجلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا ءاّرقلا مامإ تيأر مث

 :هّصن ام «فيرشلا دلوملاب فيرعتلا َفْرَع» [ىَمَسُملا]

 ردقب ًٌءام نيعبصأ نيب نم ٌّصمأَو «نينثا ةليل لك ىنع فّفخي هنأ الإ ءرانلا

 ةدالوب ىنترَّشب امدنع ةبيوثل ىقاتعإب كلذ َّنإو  هعبصأ سأرل راشأو اذه

 .هل اهعاضرإبو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص تبنلا

 رانلا يف يزوج هّمذب نآرقلا لزن يذلا ءرفاكلا بهل وبأ ناك اذإف

 نم دحوملا ملسملا لاح امف «هب مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا دلوم ةليل هحرفب

 يف هتردق هيلإ لصت ام لذبيو «هدلومب ٌرَسُي مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ةمأ
 .مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتّيحم

 تاّنج هلضفب ُهّلِخَدُي نأ «ميركلا ىلوملا نم هؤازج نوكي امنإ يِرْمَعَل

 .ميعنلا

 : ىقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 لوّمسملا هباتك ىف ىقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لاقو

 :«يداهلا دلوم يف يداصلا دروم» ب

 «نينثالا موي لثم يف رانلا باذع هنع ُفَّمَحُي بهل ابأ َّنأ ٌحَص دق
 :دشنأ مث ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص بنلا داليمب ًارورس ةبيوث هقاتعإل

0 
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ل داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ادّلخم ميحجلا يف هاذي تبتب همذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ

 ادذمحأب رورسلل هنع فْمَحُي ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ئتأ

 ادّحوم تامو ًارورسم دمحأب هرمَع لوط يذلا دبعلاب ّنظلا امف

 : ىوفدألا لامكلا لوق

 :«ديعسلا علاطلا» يف يوفدألا لامكلا لاق

 بّيطلا ابأ نأ :دامعلا نب دومحم نيدلا رصان لدعلا انبحاص انل لكح

 ناك «نيلماعلا ءاملعلا دحأ ءصوق ليزن يكلاملا يتبسلا ميهاربإ نب دمحم

 :لوقيف ءمّلسو هيلع هللا ىَلص َيبنلا هيف دلو يذلا مويلا يف بتكملاب ُروُجي

 . انفرصيف «نايبصلا فرصا ءرورس موي اذه «هيقف اي

 ًاهيقف ناك لجرلا اذهو «هراكنإ مدعو هريرقت ىلع ليلد هنم اذهو
 ةئس تامو «هريغو نايح وبأ هنع ذخأ ًاعّروتم .مولع ىف ًانّئفتم ًايكلام

 . ةئامتسو نيعستو سمخ

 :لّوألا عيبر رهش نم نينثالا موي يف مّلسو هيلع هللا ىَلص هدلوم ةمكح

 مالّسلاو ةالّصلا هيلع هنوك يف ةمكحلا ام :ليق نإف :جاحلا نبا لاق

 رهش يف نكي ملو «نينثالا مويو ءلّوألا عيبر رهشب ميركلا هدلوم ٌصخ
 الو ءمّرَحلا رهشألا يف الو ءردقلا ةليل هيفو .نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر

 ؟اهتليلو ةعمجلا موي يف الو «نابعش نم فصنلا ةليل يف

 :هجوأ ةعبرأ نم باوجلاف

 رجشلا قلخ ئلاعتو هناحبس هللا نأ نم ثيدحلا يف درو ام :لوألا
 قازرألاو تاوقألا قلت نأ وهو ءميظع هيبنت كلذ يفو «نينثالا موي يف

 مهسوفن اهب بيطتو «نويحيو مدآ ونب اهب ّدتمي يتلا تاريخلاو هكاوفلاو
 . ةرق
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 «هقاقتشا ىلإ ةبسنلاب ًانسح ًالؤافتو ةراشإ «عيبر» :ةظفل يف نأ : ىناثلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ليش

 .بيصن همسا نم ناسنإ لكل :ىَّلقّصلا نمحرلا دبع وبأ لاق دقو

 هللا ىَّلِص هتعيرشو ءاهنسحأو لوصفلا ٌُلدعأ عيبرلا لصف َّنأ :ثلاثلا

 َدِلُو يذلا نامزلا هب َفرَشُي نأ دارأ ئلاعتو هناحبس ميكحلا َّنأ : عبارلا
 .اهب فّرشتي هنأ مهوتي دق ناكل ءاهركذ مدقتملا تاقوألا يف دِلَو ولف «هيف

 ىحضلا تفقو «ةعمجلا موي هغارف ناك .هدذحو هلل دمحلاو «كلذ ىهتنا

0040 
 . د

 »و 035

 ومحم ديسلا دابعلا رقحأ دي ىلع (اذك) ةنس رفص رهش نم

 .يطويسلا ةلاسر تهتنا )١5(

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 يمتْيهلا رجح نبا ىونف

 نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش مامإلا ثّدحملا هيقفلا ةمالعلا وهو

 هيواتف» يف ءاج ه914 ةنس ئفوتملا يكملا يمتيهلا رجح نب ىلع

 اهلعفي يتلا راكذألاو دلاوملا مكح نع َلْيَس هنع هللا يضر هنأ : (ةيثيدحلا

 متلق نإف ؟ةعدب مأ ةليضف مأ «ةّنس يه له ءنامزلا اذه يف سانلا نم ريثك

 لهو ءرابخألا نم ءيش وأ فلسلا نع رثأ اهلضف يف درو لهف ءةليضف اهنإ

 وأ ءاهببسب لصحي ناك اذإ زوجت لهو ؟ال مأ زئاج ةحابملا ةعدبلل عامتجالا

 عم لصحيو «لاجرلاو ءاسنلا نيب عامتجاو طالتخا حيوارتلا ةالص ببس

 امهم عرشلا ةدعاقو ءاعرش ةيضرم ريغ ةاطاعمو ةثداحمو ةسناؤم كلذ

 اهببسب لصحيو ةئس حيوارتلا ةالصو .ةحلصملا تمرح ةدسفملا تحجر

 ؟كلذ ٌرضي ال مأ اهلعف نم سانلا عنمي لهف «ةروكذملا بابسألا هذه

 ىلع لمتشم اهرثكأ اندنع لعفت يتلا راكذألاو دلاوملا :هلوقب باجأف

 ملسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر ىلع مالسو ةالصو ءركذو ةقدصك ريخ

 لاجرلل ء ءاسنلا ةيؤر اَّلِإ اهنم نكي مل ول «رورش لب ٌرَش ىلعو «ءهحدمو

 مسقلا َّنأ كش الو ءردان ليلق هنكل ءرش اهيف سيل اهضعبو «ليفكل بناجألا

 بلج ىلع ُمّدقُم دسافملا َءرَذ نأ :ةرّرقملا ةروهشملا ةدعاقلل عونمم لوألا

 صاع وهف ؛كلذ نم هلعفي اميف رشلا نم ءيش عوقو ّمِلَع نمف .حلاصملا

 ىرت الآ ءهرش يواسي ال هريخ امبرف ءًاريخ كلذ يف لمع هنأ ضرفبو «مثآ
 عيمج نع مطفو ءرشيت امب ريخلا نم ىفتكا مّلسو هيلع هللا ىَلص عراشلا نأ

 مكتيهن اذإو «متعطتسا ام هنم اوُنَأَك رمأب مكترمأ اذإ» :لاق ثيح رشلا عاونأ

 . (هوبنتجاف ءىش نع

1 

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 5

 هنم ءيش يف ٌُصَخرُي ال لق نإو رشلا َّنأ نم هترّرق ام ملعت ؛هلّمأتف
 .رّسيت امب هنم ىفتكي ريخلاو

 ةصوصخملا راكذألا يف ةدراولا ثيداحألا هلمشت ُهَنُس :يناثلا مسقلاو

 الإ «ئلاعت هللا نوركذي موق دعقي ال١ :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقك ؛ةّماعلاو

 هللا مهركذو «ةنيكسلا مهيلع تلزنو «ةمحرلا مهتيشغو ةكئالملا مهتفح
 .ملسم هاور «هدنع نميف ئلاعت

 هللا نوركذي اوسلج موقل لاق مّلسو هيلع هللا ىّلص هنأ ًاضيأ يِوُرو

 ةالصلا هيلع ليربج يناتأ» :مالسإلل مهاده نأ ىلع هنودمحيو ىلاعت

 حضوأ نيثيدحلا يفو ؛««ةكئالملا مكب يهابي ئلاعت هللا نأ ينربخأف مالسلاو

 ريخ ىلع نيسلاجلا َّنأو «هل سولجلاو ريخلا ىلع عامتجالا لضف ىلع ليلد
 ؛«ةمحرلا مهاشغتو «ةنيكسلا مهيلع لزنتو «ةكئالملا مهب هللا يهاب كلذك

 نم لجأ لئاضف يأت «ةكئالملا نيب مهيلع ءانثلاب ئلاعت هللا مهركذيو
 .!؟هذه

 ؟زئاج ةحابملا عدبلل عامتجالا لهو :هب هللا عفن لئاسلا لوقو

 :ليلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب ّرعلا لاق ءزئاج وه معن :هباوج

 ىلإ مسقنتو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا دهع يف دهعي مل ام لعف ةعدبلا
 نأ كلذ ةفرعم قيرطو ءهرخآ ىلإ بدنلاو ءبوجولا :ينعي ءماكحأ ةسمخ

 .هنم يهف .هيف تلخد مكُح ُْيَأَف ,عرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ٍضَرْعُت

 نمو .ةّنسلاو نآرقلا هب ُمَهْفُي يذلا وحنلا مّلعت :ةبجاولا عدبلا نمف
 وحن ثادحإ :ةبودنملا عدبلا نمو .ةيردقلا وحن بهذم :ةمرحملا عدبلا

 دعب ةحفاصملا :ةحابملا عدبلا نمو .حيوارتلا ةالصل عامتجالاو «سرادملا

 ريغب يأ - فحاصملاو دجاسملا ةفرخز :ةهوركملا عدبلا نمو «ةالصلا

 .ةمرحم يهف الإو - بهذلا

 وهو «ارانلا ىف ةلالض لكو ءةلالض ةعدب لك» :ثيدحلا يفو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ليك داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 وأ ءركذل عامتجالا كلذ يف لصح ثيحو «ريغ ال ةمرحملا ىلع لومحم

 «كلذ نع يهنلا ةردق يذ لك ىلع بجو ( مّرَحم اهوحن وأ «حيوارتلا ةالص

 حّرص ّمَث نمو .مهل ًاكيرش راص اَلإو ءكلذ روضح نم عانتمالا هريغ ىلعو

 .مهل ًاسانيإ قاسفلا عم سولجلا يصاعملا نم ْنأب ناخيشلا

 , 320 هللا يضر رجح نبا مامإلا ئوتق تهتنا

 )١6( /؟] راحبلا رهاوج 196 - 4955[.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 نيباع نبا ماقإلا ىونق

 نيدباع نب رمع نب ينغلا دبع نب دمحأ ديسلا ةمالعلا مامإلا لاق

 رجح نبا دلوم ىلع هحرش يف لاق «ءاملعلا ذاتسأو ماشلا هيقف «يقشمدلا

 .ارجح نبا دلوم ىلع ررذلا رثن» :ب ىّمسملا يمتيهلا

 يذلا رهشلا يف فيرشلا دلوملا لمع ةدومحملا عدبلا نم َّنأ :ملعا
 «لبرإ بحاص رفظملا كلملا ُهئثدحأ نم لّوأو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هيف َدِلُو

 «لّوألا عيبر يف فيرشلا دلوملا لمعي ناك :«هخيرات» يف ريثك نبا لاق

 تلاطو ءالداع القاع الطب اعاجش امهش ناكو ءالئاه ًالافتحا هيف لفتحيو

 نيثالث ةنس ءاككع ةنيدمب جنرفلا ٌرِصاَحُم وهو تام نأ ىلإ كلملا يف هتّدم

 .ةريرسلاو ةريسلا دومحم ةئامتسو

 رضح نم ضعب يل ىئكح :«نامزلا ةآرم» يف يزوجلا نبا طبس لاقو
 يوشم منغ سأر فالآ ةسمخ هيف ّدع هنأ «ديلاوملا ضعب يف رفظملا طامس

 ناكو .ئولَح نحص فلأ نيثالثو «ةيدبز فلأ ةئامو «ةجاجد فالآ ةرشعو

 ءمهل قلطيو مهيلع علخيف «ةيفوصلاو ءاملعلا نايعأ دلوملا يف هدنع رضحي

 ةريس يف امك «رانيد فلأ ةئامثالث ةنس لك يف دلوملا ىلع فرصي ناكو

 حرشا يف هلثمو «يطويسلا مامإلا ذيملت يماشلا دمحم خيشلا ةمالعلا

 يبلحلا ميهاربإ ةمالعلل ؛رّيَّسلا حور» يف لاقو .يناقرزلا ةمالعلل «بهاوملا

 دلوملا ىف اباتك رفظملا كلملل ه5505 ةنس ةيحد نبا فّنص دق :ىفنحلا

 .ها ءرانيد فلأب هزاجأف «ريشبلا يبنلا دلومب ريونتلا» هاّمس فيرشلا

 وهو  ىمتيهلا رجح نبا ىنعي - فّلؤملل «ىربكلا ةمعنلا» ىف لاقو

 رصم لهأ كلذب ةيانع سانلا رثكأو :يرزجلا نبا سمشلا نع ريبكلا دلوملا

 # ةيباهولا ىلع دل ةيمصخلا ةبثكملا



 نضيف داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 نآرقلا ةءارقو ماعطلا ةرثك نم «ةروكذملا دلوملا ةليل يف رصم ةعلقب

 وحن كلذ ىلع فرص هنأو «هرهب ام حاّدملاو ءاّرقلاو ءارقفلل ناسحإلاو

 .بهذلا نم لاقثم فالآ ةرشع

 ىلع قمقج ديعس ىبأ رهاظلا ناطلسلا نمز ىف كلذ دازو : هريغ لاق

 ديزي وأ .«كلذ براقي ام دنهلاو سلدنألا كولمل ناكو ءريثكب ركذ ام

 .ها «هيلع

 رفظملا كلملا ىلع ءانثلا يوونلا مامإلا خيش ةماش وبأ مامإلا رثكأ دقو

 ليلجلا مامإلا اذه ءانثو «فيرشلا دلوملا ةليل تاريخلا نم هلعفي ناك امب

 ةعدب دلوملا لمع َّنأ ىلع ليل ُلَدَأ «ةليللا هذه ىف ليمجلا لعفلا اذه ىلع
 هاّمس يذلا هباتك يف قئافلا ءانثلا اذه ةماش وبأ ركذ دقو اميس ال «ةنسح

 ماع لك لعفي ام اننامز يف عدتبا ام نسحأ نمو» :ةماش يبأ ةرابعو

 ىلإ ناسحإلا نم هيف ام عم كلذ َنِإف .رورسلاو حرفلا راهظإو «تاريخلا

 .«كلذ لعاف بلق يف هميظعتو مالّسلاو ةالّضلا هيلع هتّبحمب ٌرِعْشُم ءارقفلا

 ةرّمكلل ةظاغإ هيفو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هداجيإ نم هب َّنم ام ىلع هللا ركشو
 .هأ ««نيقفانملاو

 نم وهو «صوق ليزن يتبسلا بّيطلا وبأ هراتخا دقو» :يناقرزلا لاق

 .ها .«ةيكلاملا ةَّلِجأ

 بهل وبأ ناك اذإف :يرزجلا نب نيدلا سمش ريخلا وبأ ظفاحلا لاق

 ءهعبصأ سأرب ءام ةبرشب يأ ءرانلا يف يِزوجج هّمذب نآرقلا لزنأ يذلا

 هترَّشب امل ًاحرف ةبيوث هقاتعإل نينثالا ةليل لك ىف هنع باذعلا فيفختبو
 هللا ىَلص هتّمأ نم دّحوملا ملسملا ٌلاَح امف ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالوب

 نوكي امنإ يرمعل ؟هتّوق هيلإ لصت ام لذبيو هدلومب ٌّرَسُي يذلا مّلسو هيلع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له لل

 لاز امو .ميعنلا تانج ءميمعلا هلضفب هلخدي نأ ميركلا هللا نم هؤازج

 مازتلالا ةياغ هل نيمزتلم مالسإلا نم ةفئاط رصع لك يف ئلاعت هللا دمحب

 هيلع فيرشلا هبانجب ةّبحم ماعلا روهش رئاس يف هولمعف «هيف اوعّسوت ىتح
 «تاقدصلا عاونأب هيلايل يف نوقّدصتيو مئالولا نولمعيو «مالّسلاو ةالّصلا
 ةّيلعلا ةلودلا كولم اميس الو تاّربملا يف نوديزيو هب رورسلا نورهظيو
 ةفآ لك نم ةيربلا بر اهّئاص «ةّيوقلا مّمِهلا باحصأ اهؤارمأو «ةينامثعلا
 رهظيو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص ميركلا هدلوم ةصق ةءارقب نوئتعي مهنإف «ةّيزرو

 | .ميمع لضف لك هتاكرب نم مهيلع

 نويعلا ناسنإ) :هباتك ىف ىبلحلا ىلع نيدلا رون نيقّقحملا ةدمع لاقو

 يف يبلحلا ميهاربإ ناهربلاو ءامّلسو هيلع هللا ىَلِص نومأملا نيمألا ةريس يف

 عامس دنع مايقلا ناسحتساو «هانمّدق ام رثكأ لصاح ركذ دعب «ريسلا حورلا

 :هّضن ام مّلسو هيلع هللا ىَلِص هعضو ركذ

 وه له ءدلوملا لمع نع يقارعلا َةعْرُز وبأ قّقحملا مامإلا لئس دقو

 ؟هب ئدتقُي نمع هلعف َلِقُن لهو ؟ءيش هيف درو لهو هوركم وأ بحتسم

 ٌبحتسم ماعطلا ماعطإو ةميلولا ذاختا َّنأب :ئلاعت هللا همحر باجأف

 يف ةّوبنلا رون روهظب رورسلاو حرفلا كلذ ىلإ مضنا اذإ فيكف .تقو لك يف
 هنوك نم مزلي الو ءفلسلا نع كلذ ريغ ملعن الو ءفيرشلا رهشلا اذه
 .ها ةبجاو لب «ةّيحتسم ةعدب نم مكف ءاهوركم هنوك ةعدب

 . ةئنسح ةعدب وهف

 امنإ هنإف ««هلخدم» يف جاحلا نبا مالك ئضتقُم وهو :يطويسلا لاق

 اذه صيصخت يغبني هنأب لبق هحيرصت عم «تامرحملا نم هيلع ىوتحا ام ّمذ
 هوجو نم كلذ ريغو «تاريخلاو تاقدصلا ةرثكو ربلا لعف ةدايزب رهشلا

 .ها «ءنسحتسملا دلوملا وه اذهو «تابُرُقلا

 يف «لخدملا» يف جاحلا نبا بنطأ دقلو :«بهاوملا» يف لاقو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 4 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ةمرحملا تالآلاب ءانغلاو ءاوهألاو عدبلا نم سانلا هثدحأ ام ىلع راكنإلا

 .هاءفيرشلا دلوملا لمع دنع

 ريثك هلعفي ام كلذ نمو :لوقأ :ركذ ام دعب نيدباع دمحأ ديسلا لاق

 بعللاو ءانغلا ىلع ةلمتشملا مالسإلا ربانم يف دلوملا ةءارق نم ماوعلا نم

 ىلإ لّصوتيل كلذ رذن موزلب مهيتفي نم ؛مهنم حبقأو «مانالا سوؤر قوف
 يف  نيدباع دمحم ديسلا هّمع يأ  مامهلا يديس هركذ امك «ماطحلا

 .«مايصلا باتك» رخآ («هتيشاح#

 «ةيشاح» انه تعجار دق :هنع هللا افع ىناهبتلا فسوي ريقفلا لوقي

 ًاتيز رذن ول امأ» :«فاكتعالا باب» لبق هترابع هذهو «نيدباع دمحم ديسلا

 رذن نم ءاسنلا لعفي امك ةرانملا ىف وأ «خيشلا حيرض قوف ليدنق داقيإل

 حبقأو «لطاب وهف «قرشملا ةهج ةرانملا يف دقويو رداقلا دبع يديسل تيزلا
 باهيإو بعللاو ءانغلا ىلع هلامتشا عم «ربانملا يف دلوملا ةءارقب رذنلا هنم

 هترابع تهتنا .«ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةرضح ىلإ كلذ باوث

 . هّللأ ةهمحر

 لقن ام دعب «ريسلا حور» يف يفنحلا يبلحلا ميهاربإ ناهربلا لاقو

 :هصخلم ام «نايعألا نم ةلمج نع دلوملا لعف ناسحتسا

 ىف ءاسنلا عامتجاك «تاركنملا نم ءىش كلذ ببسب لصح اذإ اّمأ

 َّنإَف «نايدألا عيمج يف مارح وهف «ءانغلاب نهتاوصأ عفر عم دلوملا نهلمع
 .همالك ىهتنا «هيلإ ءانغلا ْمَّض نع الضف «ةروع ءاسنلا توص عفر سفن

 هنكل «ةعدب دلوملا لمع َّنأ لصاحلاو :يناقرزلا لاقو :لاق مث
 تناك ءاهّدض بنتجاو نساحملا ئّرحت نمف ءاهّدضو نساحم ىلع لمتشا

 .الف ال نمو « ةنسح هتعدذب

 ىلع هجيرخت يل رهظو :لاؤس باوج يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 َمِدَق مّلسو هيلع هللا ىَلص َّيبنلا نأ نيحيحصلا يف ام وهو «تباث لصأ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 مويا وه :اولاقف مهلأسف .ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجوف «ةنيدملا

 .ًاركش هموصن نحنو «ىسوم بنو نوعرف هيف هللا قرغأ

 ُيَأَو .نّيعم موي يف لاعت هب َّنَم ام ىلع ركشلا لعف هنم دافتسيف :لاق

 دوجسلاك تادابعلا عاونأب لصحي ركشلاو ؟ةمحرلا يبن زورب نم مظعأ ةمعن

 بجر نبا ظفاحلا كلذ ىلإ هقبسو «ةوالتلاو ةقدصلاو مايصلاو
 «يلبنحلا

 تّمت ةمعنلا َّنِإ :هلوق «ىربكلا ةمعنلا» ىف ىمتيهلا رجح نبا دازو
 موي مايصف ؛نْيَرادلا ةداعسل لّصحملا مّلسو هيلع هللا ىّلِص انّيبن لاسرإب

 معُنلا ةلباقم باب نم وهو «ليِمَج ٌنَسَح «ىلاعت هللا نم مَعَّنلا هيف تدّدجت
 ثيح «ءاروشاع موي مايص اذه ريظنو ءركشلاب سانلل اهدّدجت تاقوأ يف

 هيلع ىسومو «قرغلا نم مالّسلاو ةالّصلا هيلع احون هيف ئلاعت هللا ئَجن

 حون هماصف ٠ «ّميلا يف مهقرغأو هدونجو نوعرف نم هموقو مالسلاو ةالصلا
 مّلسو هيلع هللا ىَلص انّيبن هماصو «ىلاعت هلل ًاركش مالسلا امهيلع ىسومو

 رمأو امكنم ىسومب ٌّقحأ نحن١ :دوهيلل لاقو «ليلاعت هللا ءايبنأل ةعباتم

 .ها «؛همايصب

 رجح نبا ظفاحلا مامإلا نع ارّيَسلا حور» يف يبلحلا ناهربلا لقنو

 هيلع هللا ىَلص ّيبنلا دلومب رورسلاو حرفلا راهظإو ريخلا يدصاق َّنِإ :هلوق
 ءارقفلاو حالصلاو ريخلا لهأ اوعمجي نأ مهيفكي هل ةّبحملاو مّلسو

 نإف ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هل ًةّبحم مهيلع اوقّدصتيو مهومعطيف «نيكاسملاو
 ةقلعتملا راعشألاو ةّيوبنلا حئادملا نم ُدِشْنُي نم اورمأ «ءكلذ قوف اودارأ

 تفكلاو «تاريخلا لعف ىلإ بولقلا ُكّرَحُي امم ةميركلا قالخألا ىلع ٌثحلاب
 هللا ىَّلص هتّيحم ىلع ةثعابلا بابسألا ئوقأ نم َّنأل يأ «تاركنملا عدبلا نع
 اذإ «ةيّوبنلا حئادملا داشنإب ةبرطملا ةنسحلا تاوصألا عامس ؛مّلسو هيلع
 .ةبحمو ًاركش عماسلل ُتِدْحُت اهنإف «ًالباق ًالحم تفداص

 بحاص دلوم ةصق عامسل عامتجالاف :نيدباع دمحأ ديسلا لاق مث

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 امل «تاّبرُقلا مظعأ نم تايحتلا لمكأو ةالّصلا لضفأ هيلع تازجعملا
 ببسب «تايحتلاو هيلع ةالصلا ةرثكو «تالّصلاو تاّربملا نم هيلع لمتشي

 كلذ يف نامأ دلوملا لمع ّنأب مالعألا حّرص دقو «هبرق ىلإ ٍلِصوُملا ِهّبُح

 هلقنو يرزجلا نبا هب حرص امك ءمارملاو ةيغبلا ليتل ةلجاع ئرْشُبَو ماعلا

 «ىمتيهلا رجح نبا ىنعي ءفلؤملا اذكو ««هتريس» ىف ىبلحلا هنع

 ْ ْ .«بهاوملا» يف ينالطسقلاو

 هلاوهأ نم ةاجنلا هللا هقزرف « ميظع ٍبظََح يف عقو هنأ : مهضعب لوكحَو

 نأ ءهّبح يف قداص لكل يغبنيف .هلابب يوبنلا دلوملا لمع رطخ نأ درجمب

 ّحص ام ةءارقل ًالْفْحَم هيف دقعيو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلَص هدلوم رهشب رشبتسي

 نِإف ءرايخألا نيقباسلا عم هتعافشب لخدي نأ ئسعَف ءراثآلا نم هدلوم يف

 ةبترم لصحت ملو «ىلبي ال هدسج يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هتّيحم تَرَس نم
 راربألا ءاعفشلا ناك اذإو .ىلعألا هبانجل مهّبح ةطساوب اّلِإ اهلهأل ةعافشلا

 نأ لقأ الف ءرايغألا يف مهتعافش لوبق مّلسو هيلع هللا ىّلص ُهَبُح مهئروأ
 مهتبحم نع هتبحم ةبترم تلزن نإو هبحاص يف ةعافشلا دلوملا لمع ٌَتروُي
 ء(بحأ نم عم ءرملا» :راتخملا بيبحلا لوق هقادصمو .رادقملا يف

 نم نكي مل اذإ هنإف ءادايعأ كرابملا هدلوم رهش يلايل ذخَتا ْأَرْمَأ هللا محرف

 «ئفكل ملسو هيلع هللا ىلص هيلع مالسلاو ةالصلا ةرثك الإ ةدئاف كلذ

 .لفخَي ال امهلضفو

 ام ىهتنا .مالسلاو تاّينلاب لامعألا امنإو «مارملاب ملعأ هناحبس هللاو

 . ""”راصتخاب روكذملا هحرش ةمّدقم يف هركذ

 )١15( راحبلا رهاوج ]9//ا**"  741[.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 يوبنلا دلوملاو يراقلا ىلع الملا

 دروملا» هباتك يف يراقلا يلع الم خيشلا ثِّدَحُملا ةمالعلا لاق
 ّ ا 0070 1
 ّيوّرل

 قرشأو «يدمحألا رونلا ءاضأ ام ىلع ؛يدبألا ىلزألا هللا ٌدمحأ

 برعلا ىلع ءافأو ءدوجولا ملاع يف دومحملاب توعنملا «يدمحملا ءايضلا

 ةياده لاسرإ ةفاك سانلا ىلإ هادهأو ءدوجلا فانصأو معنلا عاونأب مجعلاو

 نسحأ ىف 0 «دولوملا اذه ءاربإب دودولا ميحرلا وهو ةفأرو ةمحرو ةيدهو

 ملسو هيلع هللا ىَّلص ٠ «لّوعملا هيلع ام ىلع « «لوألا عيبر رهش وهو .دوروملا

 نم «لاقملا نسحأ دقلو «هيدل هافطصاو هبرقو «هيلإ نسحأو همركو هفرشو

 :لاحلا بابرأ ضعب نم لاق

 روهشلا ىلع ٌقوُفَتةبقنمو اضف مالسإلا يف رهشلا اذهل

 روهظلا ئدل نرهب تابآو ئنعمو ُّمساوهبٌدةولوَمَف

 رون قوف رون قوف رونو | عيبر يف عيبر يف عيبر

 ْمُكَدَ ْدَْلل :ميكحلا ناقرفلاو «ميظعلا 0 يف ئلاعت لاق دقو
 .٠ 7 م ب 0

 0 ا رع كش ني كوشي
 لوصحل نمضتملا رابخإلا اذه رهظأو 4 ا 59 محي فور

 نأ ىلإ ةراشإ «قيقحتلا فرحب ًادّكؤمو هرَدَقُملا مسقلاب ًارَّدَصُم «راونألا

 «قيفوتلا تارامأو ةيانعلا تامالع نم مهيلإ ملسو هيلع هللا ىلص هئيجم

 ىلع َةَجُْحَو «نيقّتملل ىّدُه هنكلو «نيرفاكلاو نينمؤملل لماش ماع باطخلاو

 .يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا تاقيلعتب «يوبنلا دلوملا يف يورلا دروملا» (0)

١" 
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 نأ ىلإ ءاميإو «نيبوجحملل ءامدو «نيبوبحملل ءام لينلا ءامك «نيرخآلا

 اهتم أوُطِيهآ اَنلُق# :ملاعت هلوق ىضتقمب ءمكيدل دوصقمو ؛مكيلإ دوعوم هئيجم
 © دوري مه الك ْمُهَلَع ُكْوَح ال َقاَدُه مي ص ىَدُه قب كدي ان ًاَيِجب
 ىه :ةرقبلا] 409 َنوُدِلَخ ابين ْمُه ِراَثأ ْبَصْعَأ َكِتَلْوأ انياب أبكر اوك َنِدلاَو
 هئيجمو «لوسرلا نايتإ يف ةديزملا «امهب ةدّكؤملا ةيطرشلاب نايتإلا ىفو .["9

 هيلع هللا ىَّلص لوسرلا َتْعَب نأ ىلإ ؛ةلماش ةمالعو «ةلماك ةلالد «لوبقملا
 ىلع همركو ؛هلضفو هدعو بجومب الإ «هناحبس هيلع بجاوب سيل مّلسو

 هتبترم نع لّزْنَت امل «مكيلإ ءيجملاب هايإ انلاسرإ الول هنأب راعشإ هيفو «هدابع
 وهو ءانيدل نيمظعملا نمو ءانيلإ نيبّرقملا نم هنإف ءمكيلع هرايتخاب لزن الو
 .قلخلا ىلإ هجوتلاو لابقإلاب «قحلا ةرضح نع ةبيغلا بحي ال

 املك «ءصاوُخلا هديبع نم ناك ثيح صاخلا «نابأ» ىلإ ئرت امأ

 لابقإ ىلع لبقأو ءهلبقي مل ةليلجلا بصانملا نم هناطلسو هديس هيلع ضرع
 ئلاعت هللا هراتخي امل ديري ام كرت مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنكل «ةيلعلا ةرضحلا

 :مهلئاق لاق دقو ءديرملاو دارملا نأش وه امك ءديريو

 تايّلجت نيب نيعماجلا «لاوحألا بابرأ نم لامكلا لهأ ةبترم هذهف
 يبأل ليق امل اذلو «لابقإلاو رابدإلا ىف هاوس اًّمع نينافلا ءلالجلاو لامجلا

 ْ .ديرأ ال نأ ديرأ :لاق ؟ديرت ام :ديزي

 هذه :قيقدتلاو قيقحتلا باحصأ نم «قيفوتلا بابرأ ضعب لاق دقو

 «ةدايزلا باب نم ةدارإلا مدع ةدارإ ذإ ءةداّسلا ةيفوصلا دنع ةدارإ ًاضيأ
 ءاضف يف ءاضّرلاو ميلستلا ''"”ةلاحو ,2"*”ءاوسلا نع ءانفلا ماقم ىلإ ًاحيملت
 :لاق ئلاعت هنأكف «ميركتلل يوتحملا ميظعتلل لوسر يف نيونتلا مث ءءاضقلا

 .ريغلا (18)

 .ماقم ىلع فطع (19)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 5:١

 ءاعد هيف «ميرك باتكب «ميرك بر نم ؛ميرك لوسر ماركلا اهيأ مكءاج دقل
 نع راذنإو «ميرك ءاقل ىلإ ةراشب ةدايزو «ميعن ةنجو ناحيرو حور ىلإ
 ميرا روُفَعْلا انأ هْيَأ َتئِداَبِع ْمَيَن 697 :لجو ّرع لاق امك ؛ميحجلاو ميمحلا

 2. أ

 5٠[. ؛49 :رجحلا] 469 يلَأْلا ُباَدَمْلا ره ِقاَذَع َّنأَو
 م

 لسرلاو «ماركلا ءايبنألا نم قاثيملا َدَأ هنأ لوسرلا اذه ةمظع نمو
 «ةلالجلاو ةمظعلا ةهج ىلع «ةلاسرلاب هئيجم تقو كردأ نم لك نأ «ماظعلا

 و8 :لاعت هلوق يف نورّسفملا هيلإ راشأ امك «هلامك رهظأو هرصنو هب نمآ

 مالّسلا هيلع ىدّه دقو 014١ :نارمع لآ] 4 ةَيرمنَتلَو ءدب ّنئوْؤْل حُكم امل ٌقْدَصُم
 .«يعابتا اَلِإ هعسو امل ًايح ىسوم ناك ول» :هلوقب يلاعلا ماقملا اذه ىلإ
 هنود نمو مدآ» :هلوقب ةبترملا يف كلانه ام قوف هنأ ىلإ لب «كلذ ىلإ أموأو

 .«ةمايقلا موي يئاول تحت

 ىلإ مكءاج ام مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ اوملعا :لوقي هناحبس هنأك مث

 هنكلو «يروثلا روهظلا هجو ىلع ءيروُصلا بلاقلا رابتعاب الإ مكبناج
 نم بيغي ال ءانبانج يف رضاح ءانباب دنع فقاو «ءيروضحلا بلقلا رابتعاب

 ءانيلإ بيرقو مكدنع بيرغ هنأل «نيرحبلا عمجم وهف «نيع ةحمل نيبلا
 ىلإ هعجرم اذه عمو ءانيدل يشرعو مكعم يشرفو ءانيلع ُنْياَكو مكنع ٌنْئاَبو
 دعب «لسرملا ىلإ ةبسنلاب لوسرلا نأش وه امك «ةبيغلا تلاط نإو «ةرضحلا
 عيمج هيلع ام ىلع 2 ””ءازعلاب ءانهلا جزم هيفف «ءلصوملا دصقملا لوصح
 مسوم يف اعقو امهنأ بيرغلا نمو «ءانفلا بيقعتو ءاقبلا روهظب ايندلا معن
 سرع نأ خيراتلا بئاجع نم عقو امك ؛ءاوسلا ىلع ٍدَحَّتم عيبرو ءدحاو

 هيف عقوو ءاهأتهو اهب ئنَب ثيح ("7"فرَسب ناك اهنع ئلاعت هللا يضر ةنوميم

 :لوقت ءربصلا ءازعلاو ءهاّرع دض ًةئنهت هأّته :سوماقلا يف لاق «ءازعلا دض ءانهلا )٠(
 .ربص اذ هتلعج اذإ هتيزع

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ١1.ه داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 لوزي الو «توفي الو تومي ال يذلا حلا ناحبسف ءاهؤازعو اهنفدو اهتوم

 هيلع دمحم َةّمأ نم انلعجو :مالسإلاب انايحأ يذلا هلل دمحلاو ءلوحي الو

 ةالصلا هيلع هئيجمف «ماركلا ءايبنألا ىَنمَتُم وه يذلا «مالسلاو ةالّصلا

 نمز يف لابقتسالاو لابقإلا بجوف «ماركإلا ةياغو ةمعنلا مامت نم «مالسلاو

 نيب «لاضفإلا ضحم نم ئلاعت هللا عمج دقو .لاصيإلا ناكمو لاسرإلا

 نيمرحلا ينعأ «نيتميركلا نيتعقبلا لهأل «نيتميظعلا نيتمعنلا لوصح
 .ًاميظعتو ةباهمو «ًاميركتو ًافيرشت هللا امهداز «نيفينملا نيلحملاو «نيفيرشلا
 ةنيدملا يف مظعملا نفدملاو «ةنيمألا ةكمب مركملا دلوملا عقو ثيح

 ماق دقو ءاهلمكأ تايحتلا نمو ءاهلضفأ تاولصلا نم اهنكاس ىلع «ةنيكسلا

 هل لهسو ٌرّسيم وه ام ""'ليمجلا نم ّلُك لعفو هل لهأ وه امب َلُك لهأ
 .دوصقملا ةياهنو زوفلا ةياغ مهل لصحو ءدولوملاو دلوملا ةرايز نم

 نيدلا سمش «ةماّهفلا رحبلا ربحلا «ةمالعلا مامإلا انخياشم خيش لاق

 دلوملا كاردإب فرشت نمم تنكو :يلاعلا ماقملا هللا هغلب «ءيواخسلا دمحم

 راشملا ةكربلا نم هيلع لمتشا ام فرعتو «نينس ةدع ةفرشملا ةكم يف

 ترّوصتو «ضيفتسملا دلوملا لحمل هيف يترايز ترركتو «نييعتلاب اهضعبل

 . ضيرعلا ليوطلا رخفلا نم كلانه ام يتركف

 فلسلا نم ٍدحَأ نع لقني مل فيرشلا دلوملا لمع لصأو :لاق
 ءةنسحلا دصاقملاب اهدعب ثدح امنإو «ةلضافلا ةثالثلا نورقلا يف حلاصلا

 راطقألا رئاس يف «مالسإلا لهأ لاز ال مث «ةلماش صالخإلل يتلا ةّينلاو

 فرشو «ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم رهش يف نولفتحي «ماظعلا ندملاو
 ةجيهبلا رومألا ىلع ةلمتشملا معاطملاو «ةعيدبلا مئالولا لمعب «مركو

 نوديزيو تاّرسملا نورهظيو «تاقدصلا عاونأب هيلايل يف نوقّدصتيو «ةعيفرلا

 لك هتاكرب نم مهيلع رهظيو «ميركلا هدلوم ةءارقب نونتعي لب «تاربملا يف
 نبا نيدلا سمش مامإلا لاق امك «بّرج امم ناك ثيحب ءميمع ميظع لضف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1١55

 ماعلا كلذ يف ّماَن ٌنامأ هنأ هصاوخ نمو :برقملا ئرقملا «يرزجلا

 . مارُيَو ئغتبُي ام لينب ليجعت ىرشُبَو
 كلت يف رصم ناطلسلو ءماشلاو رصم لهأ ةيانع كلذب مهرثكأو :لاق

 .ماقم مظعألا ماعلا نم ةليللا

 دنع دلوملا ةليل «ةئامعبسو نينامثو سمخ ةنس ىف ترضح دقلو :لاق

 ينّرسو ينّلاه ام تيأرف «ةيلعلا لبجلا ةعلقب هللا همحر قوقرب رهاظلا كلملا
 نم «نيرضاحلاو ءارقلا ىلع ةليللا كلت ىف قفنأ ام تررحو «ىنءاس امو
 وحنب «نيدّدرتملا مادخلاو ناملغلاو عابتألا نم مهريغو «نيدشنملاو ظاّعولا

 "72 هيملا ال بيصملا سدحلاب «نيعلا بهذلا نم لاقثم فالآ ةرشع

 هب ميقتسي امم اهريغو ءعومشو مومشمو بورشمو موعطمو علِج نيب
 ءارقلا نم '"؟*”ةقوج نيرشعو اسمخ كلذ يف تددعو ؛ٌعولضلا

 وحنب الإ مهنم دحاو لزني ملو .'' "نيتبثم مهنوك َوُجْرَملا «*' ”نيِتيِتْنَّصلا . . (6)6 ..
 .نايعألا ءارمألا نمو «ناطلسلا نم ةعلخ نيرشع

 «نيفيرشلا نيمرحلا مادخ رصم كولم لزي ملو :تلق :يواخسلا لاق

 دلاولاك ةيعرلا يف ف اورظنو «نيشلاو ريكانملا نم ريثك مدهل هللا مهقفو نمم

 ديعسلا كلملاك «هددمو هدذنجب هللا مهفعسأف لدعلاب مهسفنأ اورهشو «هدلول

 قيرطل نوهجوتيو هب نونتعي ,ءقمقج ديعس يبأ ,؛قدصملا رهاظلا ديهشلا

 «نيثلثلا ىلع ةدايزلل ؛«نيقيب همايأ يف ءارقلا قوج تعفترا ثيحب «هيبن

 كولم اًمأو «ليوطو ضيرع لك تامهملا نم اوفكو «ليمج - لكب اوُركْذَ

 ءاملعلا ةمئأ اهيف عمتجي «نابكرلا اهب ريست ةليل هيف مهلف «برغلاو سلدنألا

 .بذلكلا - ءايلا نوكسو ميملا حتفب - :نيملا (5)

 .ةعامج :ةقوج (؟5١)

 يف هيف لاقو ءديدنصلا تيتنصلاو :(«سوماقلا» يف لاق ٌىنعمو ًاثزو ديدنصلاك : تيتنصلا (؟0)

 .فيرشلا وأ داوجلا ديدنصلا :رخآ عضوم

 .ةيملعلا لئاضفلاب مهدوجو نيتبثم يأ (7)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 1١ ا/ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 «ناميإلا ةملك رفكلا لهأ نيب اهولعتو ءناكم لك نم مهيلي نمف «مالعألا

 اميف كولملا نم مهريغب ءافتقا «كلذ نع نوفلختي ال مورلا لهأ نظأو

 دقنلا يلوأ ضعب هينملعأ امم «ريثكب اهريغ ىلع ديزت دنهلا دالبو «كلانه

 ريرحتلاو

 نامزلاو ء.مظعملا رهشلا اذه لوخد ثيح نمف مجعلا امأو :تلق

 ءارقفللو «ماركلا ءارقلل «ماعطلا عاونأ نم ءماَخِف سلاجم اهلهأل ؛مركملا

 تاداشنإلاو «تايلاوتملا تاوالتلاو تامتخلا ةءارقو «ماعلاو صاخلا نم

 فانصأو ء«رورسلا عاونأو «تاريخلاو تاربملا سانجأو «تايلاعتملا

 نهعمجب نمقي ام َنْعَمْجَي ٌنِهِجْسَنو َنِِلْزَغ نم زئاجعلا ضعب ىتح «روبحلا
 ميظعت نمو «نامزلا كلذ يف هيلع نردقي ام نهتفايضبو «نايعألاو رباكألا

 هاَبَأَي ال هنأ ءمركملا سلجملاو ءمظعملا دلوملا اذه مهئاملعو مهخياشم

 انالوم انخياشم خيشل عقو دقو ءهرورسو هرون كاردإ ءاجر ءهروضح يف ٌدحأ
 ناطلس دارأ هنأ «ىلعلا هرس سدق .«يدنبشقنلا ىنادمهلا دومحم نيدلا نيز

 عمتجي نأ هاوثم نسحأو هللا هدّمْغت هاشداب نويامه «نارودلا ناقاخو نامزلا

 هيتأي نأ ًاضيأ عنتماو خيشلا ُهاَبَأَق ءهببسب دادمإلاو ددملا هل لصحيو هب

 هنأب «ناخ مريب هريزو ىلع ناطلسلا ٌحلأف ءنمحرلا لضفب ءانغتسا ناطلسلا

 عمسف «نامزلا نم ليلق يف ولو ءناكملا يف عامتجالل ريبدت نم دب ال

 هيلع َّيبنلا دلوم يف الإ ءءازعو ءانه نم ةوعد يف رضحي ال خيشلا نأ ريزولا

 ةئيهتب هرمأف «ناطلسلا ىلإ ئهنأف ؛ماقملا كلذل ًاميظعت مالّسلاو ةالَصلا
 يف رخبتيو «هب مشي اممو ةبرشألاو ةمعطألا عاونأ نم «ةيناكولملا هبابسأ

 ضعب عم خيشلا رضحو «يلاهألاو رباكألا ئدانَو «ةيملعلا سلاجملا

 ذخأ ريزولاو «قيفوتلا ةنواعمو بدألا ديب قيربإلا ناطلسلا ذخأف «ىلاوملا
 ءمركملا خيشلا دي السغو ءهرظنو هفطل ءاجر ءهرمأ تحت نم تسطلا

 ماقملا ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوسرلو هلل امهعضاوت ةكربب امهل لصحو

 .مخفملا هاجلاو مظعملا

 ىلإ نوهجوتيف «ةكربلاو ريخلا ندعم ءةكم لهأ اًّمأو :يواخسلا لاق

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 4١م

 ءاجر ليللا قوس يف وهو .""'هدلوم لحم هنأ سانلا نيب رتاوتملا ناكملا
 َلَق ىتح ءديعلا موي ىلع هب مهمامتها ديزيو .هدصقمل كلذب مهنم لك غولب

 فيرشلا اميس «ديعسو لقمو .حلاطو حلاص نم دحأ هنع فّلختي نأ

 .زاجحناو '*”راوت نودب ءزاجحلا بحاص

 كلذ يف الو ءناكملا كلذ يف نابي ال فيرشلا اميس :نآلا تلق

 ماعطإ قلاعت هللا همحر يعفاشلا يناهربلا اهملاعو اهيضاق ددجو لاق «نامزلا

 ةمعطألا رخاف .نيدهاشملا :«'""نينطاقلا نم ريثكو «نيدراولا بلاغ

 فنشكل ءاجر ًاعماج ًاطاَمِس " '”اهتحيبص هلزنم يف روهمجلل دميو «ىولحلاو
 .كلاسلاو نطاقلل ءكلذ ىف ىلامجلا هدلو هعبتو «ئولبلا

 امم رهظي الو .ناخدلا الإ ةمعطألا كلت نم ىقب امف نآلا امأ :تلق

 :لاق امك لاحلاف «ناحيرلا حير اّلِإ ركذ

 «لابقإ هلعف ىلعو «لافتحا هب ئلاعت هللا مهّرّتك ةنيدملا لهألو :لاق

 مامتهاو «ةيانعلا متأ اهيف كلذب هللا همحر لبرإ بحاص رفظملا كلملل ناكو

 يوونلا خويش دحأ ؛ةماش وبأ ةمالعلا هب هيلع ئنثأ «ةياغلا زواج هنأشب ام

 ,«ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا)» هباتك يف .ةماقتسالا يف قباسلا

 . هيلع ىَنْثُيَو هلعاف ركشيو «هيلإ بدني نسحلا اذه لثم َّنِإ :لاقو

 رورسو «ناطيشلا ماغرإ الإ كلذ يف نكي مل ولو :يرزجلا نبا داز

 .ىفكل نيملسملا نم ناميإلا لهأ

 .هب ًامامتهاو هيلع ةظفاحم ةيملعلا بتكلا ظفحل ةبتكمك ًاعضوم نآلا راص دقو (70)
 ءىشلا تيراو :لاقي ءراتتسالاو ءافختسالا ىنعمب لعافتلا باب نم ردصم يراوتلا (18)

 ْ .رتتسا يأ وه ىراوتف

 .هنطوتو هب ماقأ اذإ ناكملاب نطق :لاقي «نطوتلاو ةماقإلا وهو نوطقلا نم نطاق عمج (19)

 .دلوملا ةليل ةحيبص (؟0)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 15 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 دلوم ةليل اوذَحَّتا بيلصلا لهأ ناك اذإو :- يرزجلا نبا ىنعي لاق

 .ردجأو ميركتلاب ىلوأ مالسإلا لهأف :" ''ربكألا مهديع مهيبن

 نم رهظي ملو «باتكلا لهأ ةفلاخمب نورومأم اَنَأ هيلع دري نكل :تلق

 .باوج لاؤسلا اذهل خيشلا اذه

 «مالسإلا خياشم خيش َّجَّرَح لب :بارضإلا ليبس ىلع يواخسلا لاق

 ءربتعملا ذاتسألا ءرجح نبا لضفلا وبأ ةمالعلا مالعألا ةمئألا ةمتاخ

 ءمامإ تباث لصأ ىلع "'هَلْعِف «هتّنج حيسف هنكسأو «هتمحرب هللا هدّمغت

 َّنأ نم نيحيحصلا يف تبث ام وهو ماَمُه ٍرِبَح لك هيلإ دانتسالا ىلإ ليمي

 ءءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجوف ةنيدملا َمِدَق مّلسو هيلع هللا ىَّلص نبنلا

 ؛مالسلا هيلع ىسوم لوَجنو «نوعرف هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف مهلأسف

 نحأ انأفا :ماسو هيلع هللا ىلص لاقف .لجو ّرع هلل ًاركش هموصن نحنف

 ىلإ تشع نإ) :لاقو ««همايصب رمأو ءهماصف ء«مكنم مالسلا هيلع ىسومب

 .ثيدحلا «لباقلا

 .ةفلاخملا ةروصل ًاقيقحت ًارخآ مهفلاخ مث «ةفلألل ًالوأ مهقفاو :تلق

 هب ْنم ام ىلع ئلاعت هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف :- خيشلا يأ لاق

 كلذ ريظن ىف كلذ داعيو عةمقن عفد وأ «ةمعن "””ءادسإ نم نيعم موي يف

 ةالصلاك «ةدابعلا عاونأب لصحي ئلاعت هلل ركشلاو ءةنس لك نم مويلا

 ّيبن ّيبنلا اذه زورب ةمعن نم مظعأ ةمعن يأو «ةوالتلاو مايصلاو

 ؟مّلسو هيلع هللا ىَّلص ةمحرلا

 ديع نانثا مالسإلا يف دايعألاو .ديعلا نم ربكأ هنأل «ديعلاب هتيمست ىرن ال نحنو )١"(

 ربكأ يهف مّلسو هيلع هللا ىَّلص هاركذ امأ «ماعلا يف ةرم امهو ءىحضألا ديعو رطفلا

 هرمع شيعي نأ ملسملل يغبني لب «ةرم الإ ةنسلا يف نوكت ال نأ نم مظعأو كلذ نم

 .كلذ ىلإ امو ؛هب قلعتلاو هتنس ءايحإو هتبحمب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هاركذ يف هلك

 .يوبنلا دلوملا يأ (90)

 .ءاطعإلا :ءادسإلا ("*)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 6

 راعشإ 01178 :ةبوتلا] *كلوُسَر مك ْدَقْلا# ئلاعت هلوق يفو :تلق

 يغبنيف اذه ىلعو :لاق «كلانه ىلإ هئيجم تقو ميظعت ىلإ ءاميإو «كلذب
 هعبتي ام امأو ءركذ ام وحن نم ىلاعت هلل ركشلا ُمِهْفُي ام ىلع هيف رصتقي نأ
 ءاحابم كلذ نم ناك ام :لاَقُي نأ يغبنيف ءامهريغو وهللاو عامسلا نم

 وأ ًامارح ناك امو «هقاحلإب سأب الف مويلا كلذب رورسلا ىلع نيعي ثيحب
 اهلك رهشلا مايأ يف نسحي لب .فالخ هيف ناك ام اذكو «عنميف ًاهوركم
 دهازلا ْنأ انب لصّتا دقف «هينمت ةَعامَج نبا نع ءاج امك ينعي «هيلايلو

 امل ؛ةعامج نب دمحم نب ميحرلا دبع نب ميهاربإ قاحسإ ابأ رّمعُملا ةودقلا
 ناك «ةيحتلا لمكأو ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع «ةيوبنلا ةنيدملا يف ناك
 تلمع تنكمت ول :لوقيو سانلا ُمِعطُّيَو «يوبنلا دلوملا يف ًاماعط لمعي

 . ًادلوم موي لك رهشلا لوطب

 قاروألا هذه تبتك «ةيروصلا ةفايضلا نع تزجع امل انأو :تلق

 ةنسلاب ةصتخم ريغ رهدلا تاحفص ىلع ةرمتسم «ةيرون ةيونعم ةفايض ريصتل
 .«يوبنلا دلوملا يف «يورلا دروملا» :ب هتيّمسو ءرهشلاو

 ةمئأ هدروأ ام ىلع هنم رصتقي نأ ىغبنيف دلوملا ةءارق امأو :لاق

 هب ةصتخملا ريغو :«ينهلا دروملا»ك كلذب ةصتخملا مهفيناصت يف ثيدحلا
 نبال «فراعملا فئاطلاب سأب الو «يقهيبلل «ةّوبنلا لئالد»ك ًانمض ركذ لب
 مل لب «قالتخاو بذك هنم ٍظاَعُولا يديأب ام رثكأ َّنأل ءكلذ يف بجر
 بجي لب .هعامس الو هتياور لحت ال امم جمسأو حبقأ وه ام نووري اولازي

 ىلإ ةرورض ال هنأ ىلع «هتءارق كرتب رمألاو «هراكنإ هنالطب ملع نم ىلع
 نم ءيش داشنإو ةقدصلاو ماعطإلاو ةوالتلاب ىفتكي لب «دلوملا ركذ قايس

 ةرخآلا لمعو ريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكّرحملا ةيدهزلاو ةيوبنلا حئادملا
 .هنم ىهتنا .دلوملا بحاص ىلع مالسلاو ةالصلاو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داّبع ِنْبا ىونتف

 هللا همحر دابع نبا هللا دبع وبأ «ةقيقحلاو ةقيرطلاب فراعلا ىلولا لئسو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع هدلومب رورسلاو حرفلا لجأل كلذ

 نم ٌمِسوّمو نيملسملا دايعأ نم ٌديِع هنأ رهظي يذلا :باجأف

 داقيإ نم كرابملا دلوملا كلذب رورسلاو حرفلا هيضتقي ام لكو ءمهمساوم
 «بايثلا نم نسح امب نّيزتلاو ءرظنلاو عمسلا هّرنتو ءرصبلا عاتمإو عمشلا

 تاقوأ نم هريغ ىلع ًاسايق ءركني ال حاَبُي ٌرمأ «باودلا هراف بوكرو
 يذلا تقولا اذه يف ةعدب نم ملست ال ءايشألا هذه نأب مكحلاو .حرفلا

 رفكلا مالظ هببسب عّشقت ٌةقتو ؛دوهعلا ملعا هيف عفتراو ءدوجولا ّرِس هيف رهظ
 سيل نامزلا اذه نأ ءاعّداو .دوحجو ّتَْقَم هنأل هلئاق ىلع ركْنُي «.دوحجلاو

 «ناجرهملاو زورينلاب كلذ ةنراقمو «ناميإلا لهأل ةعورشملا مساوملا نم

 «ةميقتسملا ءارآلا هٌدرتو «ةميلسلا سوفنلا هنم ٌدَمْشَت ٌلقتَتْسُم ٌرمأ

 نسحو «هتبحم لامك ىلع لدي يلولا اذه مالكف :ءالضفلا ضعب لاق

 يف عامتجالا نم نامزلا اذه يف عقي ام ركنأ نم ركنأ امو ءهتقيرط

 َنِمُأ اذإ اًمأف «لاجرلاو ءاسنلا طالتخاو ركانملا ةفيخ الإ «لافطألل بتاكملا

 ةالصلاو هنساحم ركذو «عامتجالا نم لعفي ام ِنْسُح يف كش الف ؛كلذ

 دنع وهللا ةلآ لامعتسا مرحيو «عاقبلا رئاس يف مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هيلع

 هيضري امب الإ ئلاعت هللا يبن ميظعت زوجي الو «ةليللا هذه يف عامتجالا

 نم مايألا كلت يف َلَمْعُي امب ّرسلا يف ةقدصلا يغبنت لب «ىلاعت هللا يضريو
 .تاعامجلا روضح نمو «ةّينلا داسف نم ملسأ كلذ نإف «ةمعطألا
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 دلوملا موي يف رطفلا مهنع ئلاعت هللا يضر ءاملعلا نم ةعامج راتخاو
 .روسيملا نم نكمأ امب لايعلا ىلع عيسوتلاو ءرورس موي هنأل

 هيلع هداليم موي يف جرخ هنأ :هب عفنو هللا همحر دابع نبا ركذو
 رشاع نبا جاحلا حلاصلا يلولا دجوف ءدالبلا جراخ ىلإ مالسلاو ةالصلا
 ترذتعاف :لاق .ماعطلا لكأل هوعدتساف «هباحصأ نم ةعامج عم هللا همحر
 حرف موي مويلا اذه نإ :يل لاقو ةركْنُم ةرظن خيشلا ّيلإ رظنف «مئاص ينأب

 .ديع موي هنأل «مايصلا هيف ميقتسي الف ءرورسو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 قوُزَرَم نبا ىونف

 انخيش تعمس :«نيتليللا لضف يف نيتنجلا ىنج» يف قوزرم نبا لاق

 برغملا ةخيشم نم هريغو هيلع هللا ةمحر مامإلا نب ىسوم ابأ مامإلا

 يف يفّرَعلا هعضو امو «برغملا يف دلوملا يلايل يف ثدحأ اميف َنوُئّدَحُي
 ءةمئألا نع امهو مساقلا وبأ هيقفلا هدلو كلذ يف هعبتو «هراتخاو كلذ

 . اهب مايقلاو اهيف هدصق ام اونسحتساو هوبوصتساف

 كلذ يف رهظألاو «هراكنإ برغملا ءاملع ضعب نع َلِقُت ناك دقو

 يف مالكلا عقو دقو ءاضيأ برغملا ءاملع نم ءالضفلا ضعب هلاق ام يدنع

 :هانعم ام لاقف كلذ

 نأ الإ ءٌنسَح ٌكلسم يفزعلا هكلس يذلا كلسملا َّنأ كش ال

 مايقلاو مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ىلع ةالصلا نم ةليللا هذه يف لمعتسملا

 نم راثكتسالاو ,مهتمرح ميظعتو مهتمهاسمو هلآ ةنوعمو ءهتّنس ءايحإب

 وه «مولظملا رصنو يناعلا كفو ,فوهلملا ةثاغإو ربلا لامعأو ةقدصلا

 وأ (ةينلا يف مِحاَرُم نم ولخي ال ذإ ,تِدخَأ امم كلذ ىوس امم لضفأ

 هذه يف لضفأ الو فورعم قحلا قيرطو .ةوهشلا لوخد وأ «لمعلل ٍدِيْنُم
 هللا ىلص َيبنلا ىلع ةالصلا نم ريثكتلاو ءربلا لامعأ نم هانركذ امم ةليللا

 . اهلضف يف درو ام ضعبب اهنم ٌرْيْكَتْسُملا ىظحيل مّلسو هيلع

 ١1ه
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةبط :

 فيرشلا نبنلا دلومب فيرعتلا يف

 فينملا ىيلعلا هردقو

 يعفاشلا قرحب رمع نب دمحم مامإلل

 يواخسلا ظفاحلا ذنيملت

 يف راونألا جلومو «ممكلا جاَتِر قتافو ءمسنلا جاشمأ ئراب هلل دمحلا

 مدآ راخفلاك لاصلص نم قلخ ءمدعلا نم تادوجوملا جرُخُمو ىمّلظلا
 اًملَسَو ارب فو # :رانلل لاقو «مع يذلا قّرَعلا نم ةنيفسلا يف ًاحون ْىَجينَو

 هاجنو نوعرف ة ةوطس نم ىسوم مَلَسو « مرضت يهو «([54 :ءايبنألا] # َمِيِهَْرإ 1ص

 دمحمب ءايبنألا متخو «ميرم ةءاربب دهملا يف ىسيع قطنأو ءميلا نم

 .ممألا ريخ هتّمأو ءمدآ دلو ديس هلعجو ءملسو نيعمجأ مهيلعو هيلعهللا ىلص

 .مربأو لضَق اميف هيلإ يرمأ ضّوُفَأو .معنأو فقزر ام ىلع هدذمحا

 ءملسأو هب نمآ نم ةداهش ءهل كيرش ال هدحو هللا اَلِإ هلإ ال نأ دهشأو

 هلسرأ ءمظعملا ىبتجملا هلوسرو «مركملا ىفطصملا هدبع ًادمحم َّنأ دهشأو

 .مّيِّسلاو قالخألا نسحأب هّصتخاو ءمجعلاو برعلا ةفاك ىلإ

 هباحصأو ؛مركلاو لضفلا لهأ هلآ ىلعو هيلع مّلسو لص ّمهّللا

 .ممذلاو دوهعلاب نيفوملا

 نأ مّلسو هيلع هللا ىَلص ىفطصملا دوجو هيف ناك مويب ٌقيِقَحَف :دعب امأ
 ا وقئاف «ًاديعس ًاعلاط دقعي نأ هترغ هيف تَرَفْسَأ تقوب ٌقيلَخو :ًاديع ّلَخََتُي

 ّيبنلا اذه نأش ميظعتب هّللا ىلإ اوبرقتو «بونذلا بقاوع اورذحاو هللا دابع

 لأ ٌريكعَس ْمِظَمي نمو َكِلَد# :بويغلا مالع دنع هتمرح اوفرعاو ءبوبحملا
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 6 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 هدلوم مايأ مركأ ام هنأ اوملعاو .5** :جحلا] *©67 ِبوُلَقْلا فوَقَت نم اَهَنِإَ

 يفف ءاهرس ظحال نم دنع اهتكرب مظعأ امو ءاهردق فرع نم دنع ةفيرشلا

 نينثالا موي يفو «فرشلا ةضيب نوكلا ةرهوج نع تقثبنا لوألا عيبر رهش

 قباس ٌرِرْبَأ هرشع يناث يفو «فدصلا نطاب نم ةنوصملا ةّردلا ترهظ هنم

 ءمركلا نومضمب دعولا قداص زجنأ ةفرشملا ةكميو مدعلا نومك نم دعسلا

 تّدأ مث ٠ متتسا ام هُلْمَحو هوبأ تامو ءّمصألا بجر رهش يف هّنأ هب تلمح

 رفسأ ذئنيحف «ةَنمآ لماوحلا وكشت امم تناكو «ةنمآ ةنامألا نم هتلمح ام

 ديج قّوطو ؛ىدهلا سمش عولطب هعئالط ترشبو ءادبو ةداعسلا حبص
 «لامكلا ةرئاد بطقب دوعسلا كالفأ ترادو «لاضفإلا دوقعيب دوجولا

 ىلإ هسأر ًاعفار ضرألا ىلع هيدي ًاعضاو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتعضوف

 هل تءاضأف ءًامركم ساّمْنلا رذق نع ًاهّرنم ءًانوتخم ةرسلا عوطقم ءامسلا

 دمخت ملو اهنودبعي يتلا سراف ران تدمخو «ماشلا ضرأ نم ئرصُب روصق

 ٍناَبْهَرلا نم تلصاوتو «ىرسك ناويإ دلو نيح هتبيهل ّقشناو ءماع فلأ ذنم
 تقّبعتو «هتدافو نوميمب راونألا علاطم تقرشأو «ئرشُبلا فتاوه ناّهكلاو

 فهتدايسل ًاناعذإ اههوجو ىلع مانصألا تّرخو ءهتدالو بيطب راطقألا ءاجرأ

 اعاضر ةيدعسلا ةميلح هنم تلوت مث ءامايأ هّمع ةالوم ةبيوث هتعضرأف

 ءهتّذم يف تاريخلا فرعتت لزت ملو «هتناضحب تاكربلا اهتلمشف ءًاماطِفو

 ال تناك نأ دعب نبللاب اهُفِراَش تداجو «ًالطاع ناك نأ دعب هيلع اهيدث ٌردف

 اهدالب تبصخأو ءًالقاث تناك دقو ريسلا يف اهناتأ تعرسأو «ًالهان يورت

 َّبِشَي ناكو ءنالؤَحلا هل ّمت نأ دعب هتلصف مث ءًالحام كلذ لبق تناكو

 ناكلملا هذخأو «هتّوبن لياخم هرغص ىف هل ترهظو «ناملغلا ُهّْشَي ال ًابابش
 ءادوس ةقلع هنم اجرختساف ءهِتوُس ىلإ هردص تحت نم اًقشف نايبصلا نيب نم

 .رثوكلا ءامب هالسغو «ناطيشلا ظح اذه :الاقو

 ءمزمز ءامب هالسغ امهنأ ةحيحصلا ثيداحألا يف روهشملا :تلق

 ءرثوكلا نم ُلَضْفَأ مزمز ءام َّنأ ءنيرخأتملا نم هريغو ينيِقْلُبلا مزج كلذلف
 .ناميإلاو ةمكحلاب هامتخ م

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 هللا ىَلص لزي ملو ءهمع مث هّدج هلفكو ءهّمأ هزييمت ٌّنِسل تتام مث

 هللا هحنمو ءهاشخيو هرذحي امم هظفحتو ءهاعرت ةيانعلا نيعو أشني مّلسو هيلع

 «ليلجلا لحملا يف بولقلا نم هّلحأو «ليمج ِقُلُخ لك أشن ذنم ئلاعت
 قدصلاب هنامز لهأ دنع زيمتو .ةنايصلاو ةفعلاب هنارقأ نيب نم َفِرَعو
 . ةئامألاو

 علطت نأ هتّوبن سمشل نآو ءاهّومس قفأ يف هتثعب علاطم تذخأ املو

 معنتيو ءارح يف ولخي ناكو «هئرب سنألل ةولخلا هيلإ بّبح ءاهّولع نم

 راجحألا ةلاسرلاب هيلع مَّلَسُّتو «راونألاو ءاوضألا هل رهظت تناكو «هبرقب

 .راجشألاو

 تءاج اّلِإ ايؤُر ئري ال ناكف ءًاماهلإ هميلعتو ءًامانم هيحو ناك مث
 .حجنلاو زوفلاب رفظ الإ ًارمأ يوني الو ءحبصلا قلف لثم

 روشنمب لالجلا يذ هبر نم «نيمألا ليربج هءاج ؛نيعبرألا غلب املف

 ٍقلَع ْنِب ننال َنلَح 0 َنلَح ىلا َكْيَر ناي أرْثأ# :هأرقأف ءةلاسرلاو ةوبنلا

 10 ١ :قلعلا] 462 ِة1ي ّ] ام نسال لع () قلاب َّدَع هيأ ©) مآل كو أر
 هّبر ليبس ىلإ مهوعدي «ةنس ةرشع ثالث ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص ثكمف
 «ءاقبلا راد ىف ةداعسلا هل تقبس نم هب نمآف «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 ْ .ءاقشلا لزألا يف هيلع بتك نم هب بذكو

 «ىهتنملا ةردس زواجو «ىلعلا تاومسلا ىلعأ ىلإ هل ٌبَحاَصُم ليربجو

 َناكَذ# هنع مجْرُت ام برقلا نم لانو «ىنسألا ماقملا يف ةاجانملاب فّرشو
 .[94 :مجنلا] 40 َّقْدأ ْوَأ ِنْيَسْوَف باك

 قحلا فيس ّلسف «هترسأو هراصنأ ئوأمَو « هترجه راد ىلإ رجاه مث

 البلا لافقأ هل هللا حتف ىتح «هدهج ةياغ هللا ليبس يف دهاجو ءهدمغ نم

 . هلك نيدلا ىلع هنيد رهظأو ءدابعلا يصاون نم هنككمو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 نم «ميعنلا تانج يف هل َّدعأ ام ىلإ هلجأ روضح دنع هاّفوت مث

 ةمحر هلسرأو «ماركإلا عاونأب ُهاَبَح نم ناحبسف ءميظعلا زوفلاو ةماركلا

 خسنو «مهلّوأو نيّيبنلا متاخو «مهلّوؤعمو مدآ دلو ديس هلعجو «مانألا عيمجل

 ءربانملاو رئانملا هتلاسرب فرشو «عماسملا هركذب المو «عئارشلا هعرشب

 هّدمأو «هبالطل بعص لك لّلذو ءركاذ لك ناسل ىف هركذب هركذ نرقو
 .هباكر يف دهاجت ماركلا هتكئالمب

 رفكلا تاملظ نم انجرخأو ءهروهظب انمركأ يذلا ئلاعت هللا لأسنو

 عيمج يف هتظحالو «ةيانعلا هتمحرب هتلمش نمم مكايإو انلعجي نأ «هرونب

 مانتغاو هتّنس عابّتاو هتعاطب ايندلا هذه يف انَفّرَشُي نأو «ةياعرلا نيع هلاوحأ

 .هترمزو هتعافش يف ةمايقلا موي انرشحيو «هترايز

 ءاعفشلا هجوأ وهف «كيلع هّقحب كيلإ عُفَشَتَتو ءكيلإ هجوتن انإ َمِهّللا

 لإ امه الو ءهترفغ الإ ًابنذ انل عدت ال نأ «كيلع قلخلا مركأو «كيدل

 الو (هتفرص لإ رش الو «هتيفك الإ اًودع الو ءهتفشك الإ ارض الو ةتجّرف

 هترصن اَّلِإ كليبس يف ًادهاجم الو .هتحلصأ الإ ًايلاو الو «هترّسي الإ ًاريخ

 محرأ اي اهتيضق الإ اضر كل يه ةجاح الو «هتنعأ اّلِإ ريخلل ًابلاط الو
 ' 9 .بمحارلا

 نب دمحم مامإلا هّيرصعل وه امنإو «عبيدلا نبال ًاطخ بوسنملا «راونألا قئادح» يف اذك (؟5)
 .هل ةيسنلا ققحم اددجُم عبط دقو «يعفاشلا قرحب

 # ةيباهولا ىلع درال ةيصصختلا ةبثكملا# .



 دنهلاب نيثّدحملا راتك ىوتف
 ملسو هيلع هللا ىَلص نبنلا دلومب لافتحالا مْكُح نع

 ىف ةعامجلاو ةَّنّسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك نم ةعامج لئس
 ةروص هذهو ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص بنلا دلومب لافتحالا ةلأسم نع دنهلا

 هدعبو «كلذب اوتفأ نيذلا ءاملعلا ءامسأ ناب هدعبو «باوجلاو لاؤسلا
 .نيفيرشلا نيمرحلا ءاملع نم كلذ ىلع قفاوو قداص نم ءامسأ

 : لاؤسلا صن

 :نورشعلاو دحاولا لاؤسلا

 نم اعرش ٌحِبقَتْسُم ملسو هيلع هللا ىلص هتدالو ركذ ْنِإ :نولوقتأ

 ؟كلذ ريغ مأ «ةمّرحملا ةئّيسلا تاعدبلا

 نإ ءنحن لوقن نأ ًالضف نيملسملا نم ٌدحأ لوقي نأ اشاح :باوجلا
 لوبو هِلاَعِي رابع ركذو لب «مالسلاو ةالصلا هيلع ةفيرشلا هتدالو ركذ

 لاوحألاف «ةمرحملا ةتّيسلا تاعدبلا نم ٌحّبقتسم مّلسو هيلع هللا ىلص هرامح

 بحأ نم اَمُرُكِ مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسرب ٍقْلَعَت ئندأ اهل يتلا

 ركذ وأ «ةفيرشلا هتدالو ٌرْكِذ ناك ءاوس اندنع تابحتسملا ىلعأو «تابودنملا

 انتلاسر يف ٌحّرصُم وه امك .هتهبنو همونو هدوعقو همايقو «هزاربو هلوب
 انخياشم ئواتف يف اهنم ئتش عضاوم يف «ةعطاقلا نيهاربلا» ب ةاّمسملا

 يروفنراهسلا ْثَّدَحُملا يلع دمحأ انالوم ئوتَق يف امك «ئلاعت هللا مهمحر
 نوكتل ًامجرتم هلقنب يكملا رجاهملا مث يولهدلا قاحسإ دمحم هاشلا ذيملت
 . عيمجلا نع اجذومن
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 يأبو ءزوجي قيرط يأب داليملا سلجم نع ئلاعت هللا همحر وه لتس
 ؟زوجي ال قيرط

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر انديسل ةفيرشلا ةدالولا ركذ َّنأب :باجأف
 تابجاولا تادابعلا فئاظو نع ةيلاخ تاقوأ يف ةحيحص تاياورب مّلسو

 دوهشملا ةئالثلا نورقلا لهأو ةباحصلا ةقيرط نع ةفلاخُم نكت مل تايفيكبو

 يتلا بادآلابو «ةعدبلاو كرشلاب ٌةمِهوُم نكت مل يتلا تاداقتعالاب ريخلاب اهل
 ةالصلا هيلع هلوق قادصم يه يتلا ةباحصلا ةريس نع ةفلاخم نكت مل

 تاركنملا نع ةيلاخ سلاجم يفو ««يباحصأو هيلع انأ ام» :مالسلاو

 ةينلا قدصب ًأانورقم نوكي نأ طرشب «ةكربلاو ريخلل ٌبِجوُم «ةيعرشلا
 ريغ «ةبودنملا ةنسحلا راكذألا ةلمج يف ًالخاد هنوك داقتعاو «صالخإلاو

 .تاقوألا نم تقوب دّيقم

 ريغ هنوكب هيلع مكحَي نيملسملا نم ًادحأ ملعن ال ؛كلذك ناك اذإف

 .ىوتقلا رخآ ىلإ ...ةعدب وأ عورشم

 رومألا ىلع ركنن لب «ةفيرشلا هتدالو ركذ ٌركْنُن ال اَنأ ؛اذه نم َمِلْعَ
 ىف ىتلا ةيدولوملا سلاجملا ىف اهومتفش امك ءاهعم تّمضنا ىتلا ةركنملا
 ءاسنلاو لاجرلا طالتخاو «ةعوضوملاو تايهاولا تاياورلا ركذ نم ءدنهلا
 ريفكتلاو نعطلاب ًابجاو هنوك داقتعاو «تانييزتلاو عومشلا داقيإ يف فارسإلاو

 ال يتلا ةيعرشلا تاركنملا نم اهريغو ؛مهسلجم مهعم رضحي مل نم ىلع
 ركذ َّنِإ :لوقن نأ اشاح «تاركنملا نم الخ ولف ءاهنم ًايلاخ دجوي داكي
 . ٌةَعْديو ركْنُم ةفيرشلا ةدالولا

 نم ًاضيأ انيلع لوقلا اذهف «عينشلا لوقلا اذه ملسمب ُنطُي فيكو
 ًارب مهضغبو ئلاعت هللا مهلذخ .نيباذكلا نيلاّجدلا ةدحالملا تاءارتفا

 . ًالبجو ًالهس ارحبو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ظيراقتلا

 خيش) يدنبويدلا نسحلا دومحم دهاجملا ةمالعلا دنهلا خيش ١

 . (ةيمالسإلا دنبويد ةعماجب ثيدحلا

 .يهورمألا نسح دمحأ خيشلا ريبكلا ةمالعلا  ؟

 دنبويد ةعماجب مظعألا يتفملا) نمحرلا زيزع خيشلا هيقفلا ةمالعلا “" 

 .(ةيمالسإلا

 .يوناهتلا يلع فرشأ دمحم هللاب فراعلا مامإلا

 ءافّلُخ لجأ نم) يروفئرلا ميحرلا دبع خيشلا هللاب فراعلا مامإلا 4

 .(يهوكنكلا دمحأ ديشر مامإلا

 . يدنبويدلا نسح دمحم ميكحلا - 5

 :٠ - (دابآ دارم سردم) هللا ةردق خيشلا .

 .يدنبويدلا نمحرلا بيبح ريبكلا خيشلا 6
 ةعماج مظان) يوتونانلا مساق دمحم خيشلا نب دمحأ دمحم خيشلا 4

 .(دنيويد

 .(ةيمالسإلا دنبويد ةعماجب سردملا) لوسر مالغ ةمالعلا خيشلا- ٠

 .(دنبويد ةعماج يف سردملا) لوسر دمحم خيشلا ةمالعلا- ١

 .(دنبويد ةعماج يف سردملا) دمصلا دبع خيشلا ةمالعلا - 7

 يرونب اهجهاشلا هللا ةيافك ىتفملا ليلجلا ثّدحُملا ةمالعلا ١

 ْ . (دنهلل مظعألا يتفملا) يولهدلا
 .يدتريملا يهلإ قشاع دمحم خيشلا خرؤملا ةمالعلا - 4

1 
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ا١5 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتنف ؟لفتحن له

 . (دتريم يف سردملا) دمحأ جارس ةمالعلا 6

 ةعماجب ثّدحُملا) يمارهسلا ىيحي خيشلا ثدحملا ةمالعلا - 7

 .(روبنراهسب مولعلا رهاظم

 ةعماجب ثّدحُملاو سردملا) هللا ةيافك دمحم خيشلا ةمالعلا -

 .(روبنراهسب مولعلا رهاظم

 ليلجلا ثّدحُملا مامإلل «دنفملا ىلع دنهملا» يف ئوتّقلا هذه رظنا

 .ادواد يبأ لح يف دوهجملا لذب» بحاص يروفنراهسلا دمحأ ليلخ خيشلا

 :دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم ءاملع ديبأت

 ءةمركملا ةكمب ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نم ةلمج ئوتَملا هذه دّيأ دقو

 دمحأ خيشلاو «مارحلا دجسملاب بيطخلاو مامإلاو ةمركملا ةكمب ءاملعلا

 نيسح نب دباع دمحم ىتفملا هيقفلا ةمالعلا خيشلاو «باون ناح ديشر

 :ةرونملا ةنيدملا ءاملع دييأت

 ديسلا هيقفلا ةمالعلا :مهنم ةنيدملا ءاملع اهدّيأو ئوتّملا هذه ظرقو

 دمحأ خيشلا يوبنلا مرحلاب ةيكلاملا خيشو «يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ

 يسرحملا نادمح رمع خيشلاو «يجنزربلا يكز دمحم ديسلاو «يرئازجلا
 ىسوم خيشلاو «يثيغلبلا نومأملا نب دمحأ فيرشلاو ءروهشملا ثّدحُملا

 دمحم خيشلاو «ميهاربإ نب ليلخ خيشلاو ءناخ دمحم الم خيشلاو «مظاك

 نب دمحأ جاحلاو «يرايخلا يسوسلا دمحم خيشلاو «يسنوتلا ريزولا زيزعلا

 نب دمحأ خيشلاو «ينالفلا رمع نب دمحم خيشلاو «يطيقنشلا ريخ دمحم
 «يطاسب دمحأ خيشلاو «نامعن نب روصنم دمحم خيشلاو ءدعسأ دمحأ

 .داوجلا دبع دومحم خيشلاو «يدنسلا نسح دمحم خيشلاو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له حك

 :رهزألا ءاملع دييأت

 دمحم خيشلاو «يرشبلا ميلس خيشلا رهزألا خيش ًاضيأ كلذ دّيأو

 .يتاياقلا ميهاربإ

 : ماشلا ءاملع ديبأت

 ينيسحلا نيدباع نباب ريهشلا ريخلا وبأ دمحم ثّدحُملا هيقفلا خيشلا

 يطشلا دمحأ نب ىفطصم خيشلاو ؛«ىواتفلا» بحاص نيدباع نبا ديفح

 نيدلا ردب خيشلا ذيملت يقشمدلا راطعلا ديشر دومحم خيشلاو «يلبنحلا

 ديعس دمحم خيشلاو «يومحلا يشوبلا دمحم خيشلاو ءماشلا ثدحم

 بيدأ دمحم خيشلاو «يومحلا لالدلا دمحم نب يلع خيشلاو «يومحلا

 «يديبابللا رداقلا دبع خيشلاو «هامحي ناطلسلا عماجب سردملا يناروحلا

 «ةفقشلا دمحأ نب سراف خيشلاو «يفنحلا يفطل ديعس دمحم خيشلاو

 ."”يومحلا دادحلا ىفطصم خيشلاو

 . (دنهلا ةعبط) «دنفملا ىلع دنهملا» ("5)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ٍردَقلا ةلْيَلَو ٍدلؤَملا هليل

 نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ لاحرلا جاحلا بيطخلا خيشلا حّرص

 .ردقلا ةليل ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم ةليل راثيإب هللا همحر قوزرم

 نيرشعو ىدحإب «نيتليللا لضف يف نيتنجلا ئنج» :هباتك يف هراتخمب ٌجتحاو
 :لاق «ئلاعت هللا نوعب اهدرسأ انأ اهو .ًاهجو

 فرشف «ناتيفاضإ ناتبسن امهو «ةعفرلاو ٌرلعلا وه فرشلا َّنأ :لوألا
 ّرع هللا قلخ ريخ ةدالوب تفّرَش دلوملا ةليلو ؛هب تفرش ام بسحب ةليل لك

 .رابتعالا اذهب اهتيلضفأ كلذب تبثف تبثف ءلجو

 ردقلا ةليلو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هروهظ ةليل دلوملا ةليل َّنأ :يناثلا
 ٌَفّرَش امم فرشأ فّرَشُملا تاذ روهظب َفّرَش امو .هانمّدَق امبسح هل ٌةاَطعُم

 .فرشأ رابتعالا اذهب دلوملا ةليل تناكف «كلذ يف عازن الو هيطعأ ام ببسب

 هدوجوب دلوملا ةليل تفرش نم هحنم ام ئدحإ ردقلا ةليل َّنأ :ثلاغلا
 صئاصخ ئدحإب فرش امو ؛«ةرثك ئصحُت ال يهو ءايازملاو بهاوملا نم

 ةليل ْنأ رهظف «هدوجوب فرشملا ةلزنم لَدِدَتَي ال .قلطملا فرشلا هل تبث نم

 .بولطملا وهو رابتعالا اذهب فرشأ دلوملا

 ٍضَقْنُم وهو ءهب تّضُح ام رابتعاب تفرش ردقلا ةليل َّنأ :عبارلا
 دلوملا ةليلو «نيلوقلا نم حجرألا ىلع ةلبقملا ةنسلا نم اهلثم ىلإ اهئاضقناب

 نامزلا دارفأ نم درف لك ىف «ًادبأ هراونأ ترهبو هراثآ ترهظ نمب تفرش

 .ايندلا ءاضقنا ىلإ

 دلوملا ةليلو ءاهيف ةكئالملا لوزنب تَمُرَش ردقلا ةليل َّنأ :سماخلا
 ل

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له لكل

 دلوملا ةليل هب تفرش نمو ءاهيف مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا روهظب تَفُرَش
 دلوملا ةليل نوكتف «ءئضترُملا حصألا ىلع ردقلا ةليل مهب تفرش نمم لضفأ
 .بولطملا وهو هجولا اذه نم لضفأ

 ناتليللاو «لضفألا يف دئاز لضف روهظ نع ةرابع ةيلضفألا :سداسلا

 ةدايز عم «قبس امبسح ًاعم امهيف ةكئالملا لزنتب لضفلا يف اتكرتشا ًاعم

 اذه نم تلضفف «.دلوملا ةليل يف ملسو هيلع هللا ىلص قلخلا ريخ روهظ
 ةالصلا مهيلع ءايبنألاو ةكئالملا نيب ةلضافملا يف ًاعيمج نيلوقلا ىلع هجولا

 .مالسلاو

 «مالسلاو ةالصلا مهيلع ةكئالملا لوزنب تَفّرَش ردقلا ةليل َّنأ :عباسلا

 تفرش دلوملا ةليلو «ضرألا ىلإ ىلعألا نم مهّلحم يف مهلاقتناو

 فرشأ روهظلاو دوجولاب فرش امو «هروهظو مّلسو هيلع هللا ىَلص هدوجوب

 .لاقتنالاب فرش امم

 تردق اذإف ءاهيف لماعلا لمع رابتعاب تلّضُم ردقلا ةليل َّنأ :نماثلا

 دلوملا ةليل هب تفرش نم ردق نوقحلي الف ءاهيف نيلماع مهلك ضرألا لهأ

 دلوملا ةليل ةيلضفأ تبثف ءاهريغ يف ناك نإو ةظحل يف هلمع نوقحلي الو

 .رابتعالا اذهب

 هيلع هللا ىَلص دمحم ةمأل ةبوُهوَم اهنوكل ردقلا ةليل تفّرَش : عساتلا

 نم دوجوب دلوملا ةليل تفرشو «مالسلاو ةالصلا هيلع هيلع ةيانع مّلسو

 . لضفأ تناكف هب ءانتعا مّلسو هيلع هللا ىّلص هتمأل ردقلا ةليل ْتِبِهُو

 ةالصلا هيلع دمحم ةمأ ىلع اهيف ليضفتلا عقو ردقلا ةليل :رشاعلا

 «تادوجوملا رئاس ىلع اهيف ليضفتلا عقو فيرشلا دلوملا ةليلو «مالسلاو
 ٌةَمو اَّلِإ كَتلَسٌرأ آمَو# :للاعت لاقف «نيملاعلل ةمحر هللا هثعب يذلا وهف
 تناكف «قئالخلا عيمج ىلع ةمعنلا هب تّمعف 2117 :ءايبنألا 469 َمَكَصَْ

 .بولطملا وهو فرشلا تناكف «رابتعالا اذهب اعفن ٌمعأ دلوملا ةليل

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 أ. داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ةنسلا يلايل نم اهريغ ىلع تّلُصَم دلوملا ةليل َّنأ :رشع يداحلا

 هللا ىلص دمحم دلوم ةليل :اهيف لوقت كنإف ءملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب
 ريدقتلا امأو «فرشلا وهو ردقلا ةليل :ردقلا ةليل يف لوقتو ءمّلسو هيلع

 ةفاضإلا نم غلبأو لضفأ يهو «صاصتخا ةفاضإ دلوملا ةليل ىلإ ةفاضإلاو

 مزاول نم اهيف ريدقتلا ناك نإو يهف ريدقتلا ةليل وأ ,«فرشلا قلطم ىلإ

 لضف تبثف «ءارتما الب ماعلا فرشلا ةليل دلوملا ةليل يف هرابتعاف ءاهفرش
 .بولطملا وهو دلوملا ةليل

 اهتعفنمف ءاهيف لماعلا اهب ئظحَي امنإ ردقلا ةليل َّنأ :رشع يناثلا
 نم لضفأ ةيدعتم اهتعفنم تناك امو ءاهتعفنم ةيّدعتم دلوملا ةليلو .ةرصاق

 .عْدملا وهو ءاهريغ

 هنأ اَلِإ ُكانمَدَق امم تبث ام اهلضف يف تبث ردقلا ةليل َّنأ :رشع ثلاثلا

 ةليلو .ءفعض نإو «عفرلاو ءاقبلا يف فالخلا نم ضرع ام اهيف ضرع
 «ىلاعت هللا ءاش نإ دعب هركذنس امل ِقاَب اهفرش مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم
 .رابتعالا اذهب لضفأ تناكف

 ٌنَمَز :لوقت نأ هيلع لديو «لضفأ دلوملا ةليل َّنأ ئعَدُملا :رشع عبارلا
 نكيلف «كلذب ٌصتخاو هيلإ هتفاضإو ملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب فرش
 هيلع هللا ىَلص دمحمب تّصتخا ىتلا ةعقبلا ةيلضفأ ىلع ًاسايق ةنمزألا لضفأ

 نكيلف .ًاعامجإ تلضف دقو ,ةنكمألا رئاس ىلع اهقابطأ نيب َدِحْلو مّلسو
 اذهب ةنمزألا لضفأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالوب ٌصتخا يذلا نمزلا

 .رابتعالا

 عرفلاو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هروهظ عرف ردقلا ةليل َّنأ :رشع سماخلا
 «رابتعالا اذهب ردقلا ةليل ىلع دلوملا ةليل تلضفف «لصألا ةوق ئوقتي ال

 .بولطملا وهو

 ينارونلا يهلإلا ضيفلا نم اهيف لصح دلوملا ةليل نأ :رشع سداسلا
 كلذ عقي ملو ءمّلسو هيلع هللا ىلص هدوجول نراقم هدوجوو ءدوجولا مع ام

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١ك5ك

 . ىعّدملا وهو ءاهريغ ىلع اهلضف بجو اميف اّلِإ

 هللا ىَّلص هدوجو رارسأ اهيف ئلاعت هللا رهظأ دلوملا ةليل َّنأ :رشع عباسلا

 تحضتاو «قالطإلا ىلع ةيورخألا ةداعسلا اهب تطبترا يتلا مّلسو هيلع

 نم دوجولا يف ئلاعت هللا رهظأ ام رهظو «لطايلا نم قحلا اهب زّيمتو «قئاقحلل

 زّيمتو ءريعسلا ٍقيِرَف نم ةنجلا ٌقيِرَف هب قرتفاو «داشرلا ليبسو ةداعسلا راونأ

 هللا دوجو رارسأ نم كلذ ريغ ىلإ ء«ريقحلا وهو رفكلا ملظأو «نيدلا هب العو

 نم ةليل يف كلذ تبغي ملو «هتايآ نم دوجوملا وه امو ؛هتاقولخم يف لجو ّرع

 .بولطملا وهو «رابتعالا اذهب اهليضفت كلذب بجوف «نمزلا ىلايل

 وهو مّدَقَت أم ينعم ناك نإو «لالدتسالا يف عيونت وهو :رشع نماثلا

 ؛رومأ دحأ مزلل ءردقلا ةليل نم لضفأ دلوملا ةليل نكت مل ول :لوقن نأ

 لمعلا وأ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص ئبنلا ىلع ةكئالملا ليضفت امإ :ىهو
 . علتمم اهلكو «ةيوستلا وأ «فعاضملا

 «قافتابف ثلاثلاو يناثلا امأو ءئضترُملا حيحصلا لعق «لوألا اَمأ

 ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالوب لصح لوألا يف ليضفتلا َّنأ :ةمزالملا نايبو
 . لمعلل وأ ةكئالملا لوزنب امإ ةيناثلا ىفو

 هللا ىلِص هتدالو نامز وه «فيرشلا دلوملا نامز ضعب نأ : نورشعلا

 دلوملا ةليل ضعبف «ةنمزألا لضفأ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالوو «مّلسو هيلع

 ردقلا ةليل ىلع تلّصَف «ةنمزألا رئاس ىلع اهضعب لضف اذإو «ةنمزألا لضفأ

 .رابتعالا اذهب

 هيلع هللا ىَّلَص هتدالو نمز ةنمزألا لضفأ 3 :نورشعلاو يداحلا

 الف ءردقلا ةليلب مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هتدالو نامز نم ءيش الو ءمّلسو

 ةليل نم ءيش ال :انلوق ىلإ سكعنيو ءردقلا ةليلب ةنمزألا لضفأ نم ءيش
 ص

 .ًاذإ مصخلا ئوعدل ٌلاَطِبإ اذه «ةنمزألا لضفأب ردقلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 1١ / داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ىلع ضارتعا داريإ هيف رّرق ًالصف «لصفلا اذه رثإ هللا همحر ركذ مث
 ءهيلإ راص ام فالخ ىلع هب لالدتسالا عقوتو ءاهب ٌلدتسا يتلا ةلدألا
 . © ”ثاحبأ هيفو لوألا عونلا :لاقف

 اهيف َدِلُو يتلا ةليلل وه ليضفتلا اذه َّنأ ْملعا :مهم هيبنت
 يف فلتخي نأ يغبني ال هذهو ءاهنيعب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 ام اًمأو ءاهيف عقاولا رابتعاب قالطإلا ىلع يلايللا نم ةليل لك ىلع اهليضفت
 .اذه انثحب يف لخدي الف ءةنسلا يلايل نم اهقفاو

 7١8٠/١١ برغملاو سلدنألاو ةيقيرفإ لهأ ىواتف نع برغملا عماجلاو برعملا رايعملا (37)
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 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةنسح ةعدب دلوملا ءايحإ
 جاحلا نبا ةشقانمو

 امل ًالصف دقع «لخدملا» هباتك يف يكلاملا جاحلا نبا َّنأ بيجعلا نم

 ام ةلمج نمو :لوقي .«دلوملا يف لصف» :هامس عدبلا نم سانلا هثدحأ

 «رئاعشلا راهظإو تادابعلا ربكأ نم كلذ نأ مهداقتعا عم عدبلا نم هوثدحأ

 «عدبلا نم دلوملاب لافتحالا ٌدَعف .دلوملا نم لوألا عيبر رهش يف هنولعفي ام

 .ةردقو ُهَلالَج يفانث ءايشأ نم دلوملا يف عقي ام ركذب كلذ فدرأ مث

 راطلا نم برطلا تالآ مهعمو يناغملا لامعتسا :كلذ نمف

 ةءارق :كلذ نمو .عامسلا ةلآ هولعج امم كلذ ريغو «ةبابّشلاو ءرصرصملا

 ركذلا سلاجم ةماقإو ءءانغلا لكش ىلع روصلا ناسحلا نابشلا نم نآرقلا

 ءاسنلا ءادتقا :كلذ نمو .نوقناعتيو نوصقريو نودجاوتيف «داشنإلاو

 .ةديدع دسافم هيف عقتف «دلوملاب لافتحالا يف لاجرلاب

 انسمتلال ءهيف عقي ام لجأل دلوملاب لافتحالا َمّرَح جاحلا نبا َّنأ ولو

 بادآلا هيف ُتيِعوُر ولو «ًايتاذ ًابيع هب لافتحالا ُبيِعَي هنكلو ءرذعلا ضعب هل

 ءعامسلاب لمع اذإ دلوملا لعف ىلع ٌةبكَرُم دسافملا هذهو :لوقي !ةيمالسإلا

 َمِلَّسو «ناوخإلا هيلإ اعدو ء«دلوملا هب ىونَو ءطقف ًاماعط لمعو هنم الخ نإف

 يف ةدايز كلذ نإ ذإ ؛طقف هتّين سفنب ةعدب وهف ءهركذ مدقت ام لك نم

 بجوأ لب «ىلؤأ فلسلا عابّتاو «نيضاملا فلسلا لمع نم سيلو «نيدلا

 ةّئسل ًاعابّتا سانلا ّدشأ مهنأل ءهيلع اوناك امل ةفلاخم ةين ديزي نأ نم

 «كلذ ىلإ ةردابملا يف قبسلا ُمَدَق مهلو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 .مهعسو ام انعسيف عبت مهل نحنو «دلوملا ون هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو

 4 ةيباهولا ىلع دا 3ةيصصختلا ةبثكملا »



 5 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 هيف نوبعلي فيك هذه ةلاحلاو  ميركلا رهشلا اذه يف رظناف :لوقيو

 «لاحلا ىلإ برقأ ناكل كلذ اولعف ولو «نونزحي الو نوكبي الو ءنوصقريو
 هيلع هللا ىَلص يبنلا ٍدقَف لجأ نم ءاكبلاو نزحلاو ؛بونذلا فارتقا لجأل
 كلذ اولعف ول مهنأ عم ءاهراثآل ًايحامو ؛بونذلل ًابِهْذُم كلذ ناكو ءمّلسو
 ملسو هيلع هللا ىلص هيلع نزحلا ناك نإو «ةعدب اضيأ ناكل ءهومزتلاو

 . ملسم لك ىلع ابجاو
 رورسلاو حرفلل دلوملا لمعأ انأ :لئاق لاق ولو :لوقيو

 ءاكبلاو نزحلاو متأملل رخآ ًاموي لمعأ مث ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالول

 .هيلع

 ءاَلِإ سيل دلوملا ةينب ًاماعط لمع نم َّنأ :مدقت دق هنأ :باوجلاف
 بّرقتلاو ربلا هرهاظ دحاو لعف وهو اذه «ةعدب كلذ َنِإف ناوخإلا هل عمجو
 ررك اذإ فيكف ؟ةدحاو ةرم يف ةلمج اعدب عمج يذلا اذهب فيكف ءالإ سيل

 ةهج نم هيلع موللا رثكيو عدبلا ديزتف ؟نزحلل ةرمو حرفلل ةرم :نيترم كل
 . عرشلا

 ءاهركذ مدقتملا يناغملاب دلوملا لعف نع عزوتي مهضعبو :لوقيو
 تاوصألا عفرب نيعمتجم نوركذي نيذلا ءارقفلاو ءاّرقلا كلذ نع ضوعيو

 مدقت دقو «ءاّرقلا كلذكو نامزلا اذه يف ءارقفلا ةداع نم ملع امك «كونهلاو
 اذإ هنأ مدقت دقو ؟دلوملا يف هب فيكف ءدلوملا ريغ يف كلذ عنم ىلع ليلدلا

 نمف ؟انه هب فيكف «ةعدب كلذ نأ «دلوملا ةينب ءالإ سيل ناوخإلا معطأ

 .هنم عنملا ئرحأ باب

 «هريغو يراخبلا ةءارقب دلوملا لمعيو اذه نع عروتي مهضعبو :لوقيو
 برُقلا ربكأ نم اهسفن ىف ثيدحلا ةءارق تناك نإو اذهو «كلذ نع ًاضوع
 هطرشب كلذ لعف اذإ نكل «ريثكلا ريخلاو «ةميظعلا ةكربلا اهيفو :تادابعلاو
 .دلوملا ةينب الو «يغبني امك يعرشلا هجولا ىلع هب قئاللا

 ء«بجعأ يه يتلا ةنزاوملا هذه ىلإ بيجعلا طلخلا اذه نم صْلخَي مث

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١

 ولف كلذ عمو «ئلاعت هللا ىلإ برُقلا مظعأ نم ةالصلا َّنأ ئرّت الأ :لوقيف
 تناك اذإف ءًافلاخم ًامومذم ناكل ءعورشملا تقولا اذه ريغ يف ناسنإ اهلعف
 ؟اهريغب كلاب امف «ةباثملا هذهب ةالصلا

 ءزوجت ال ةعدب دلوملا ةينب لافتحالا َّنأ :جاحلا نبا بهذم ةصالخو
 ةنسحلا ةعدبلا نيب قرفُي ال ُهنأكَو ءال مأ ةيعرشلا بادآلا انيعارأ ءاوس
 . ةميمذلاو

 دعب نوملسملا هلعف ءيش َّلُك َّنأ يف ءاذه جاحلا نبا يأرب انذخأ ولو
 ءزوجت ال ةعدب ُدَعُي ءوه هلعف نكي ملو مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا توم
 رمعل ركب يبأ فالختسا ناكلو ءمقمق يف هانعضوو مالسإلا اندمجل

 .«فلختسي مل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأل ؛ةعدب امهنع هللا يضر
 هب تّمت ام لك ناكلو .عدبلا ربكأ نم ةعدب فحصملا ٌعمَج ناكلو
 مَع نم هللاب ذوعن . . .ةئيسلا عدبلا نم سانلا عفني امم ةبقاعتملا تاراضحلا
 ىف دروي ءدحلا اذه ىلإ تّمزتملا لجرلا اذه ْنأ ؛بيرغلا نمو !بولقلا
 ىلوأ ناك ةيروطسأ ثيداحأ مالسلاو ةالصلا امهيلع لوسرلا ِقْلَحَو مدآ ِقْلَح
 . اهركني نأ - غلابلا هدّدشت ىلع - هلثمب

 نيدلا جات خيشلا وه ءرخآ «ًايكلام» َّنأ :ةّراسلا ريغ تافداصملا نم هّلعلو
 .ةيكلاملا يرّخأتم نم ؛يناهكافلاب روهشملا يردنكسلا يمخللا يلع نب رمع
 .ةمومذم ةعدب دلوملا لمع نأ  نولوقي امك بذكلا ٌةيِطَم معز»و معز

 :رعاشلا اهلثم يف لاق يتلا ةلطابلا ئوعَّدلا هذهب فتكي ملو

 ءايعدأاهباحصأ تانيب  اهيلع اوميقت مل ام يواعدلاو

 ىلع مالكلا يف دروملا» هاّمس كلذ يف هْفلأ باتكب اهدنسي حار ىتح
 ةيفصت نم انغرفو «سانلا مهي امم نيّدلا نوؤش لك نم انغرف اننأك ؛«دلوملا
 يتلا عضولاو ريطاسألاو تايليئارسإلا نم اهباش امم ثيداحألاو ريسافتلا

 ىتح «ميركلا هّيبنو «مالسإلا ىلع نعطلا يف نيرشبملا دامع تحبصأ
 . عفني الو ٌرضي اميف فلكتت

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 ١/١ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ءاملعلا لاوقأ نيبو «هباتك يف خيشلا اذه هيلإ بهذ ام نيب ُنِزاَو

 قرفلا كرتل + هب ,ب لافتحالا ةرمثو داومل يدر يف نيرينتسملا تابثألا

 . هّللا هعسو

 دايعأ نم هنأ :يل رهظي يذلاف دلوملا اّمأو :دابع نبا مامإلا لوقي

 حرفلا دوجو هيضتقي امم هيف لعفي ام لكو ءمهمساوم نم مسومو نيملسملا
 ءعمسلاو رصبلا عاتمإو «عمشلا داقيإ نم :كرابملا دلوملا كلذب رورسلاو

 ىلع ركني ال حابم ٌرمأ «باودلا هراف بوكرو «بايثلا رخاف سبلب نّيزتلاو

 .حرفلا تاقوأ نم هريغ ىلع ًاسايق ءٍدحأ

 ريخ دلوم يف هللا حتف» هباتك يف يناَئَبلا هللا حتف ةمالعلا لوقيو

 امك اذه اننامز يف عدتبا ام نسحأ نإ :(مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا قلخ

 قفاوي يذلا مويلا يف ماع لك لعفي ام  هريغو ةماش وبأ مامإلا لاق
 ةنيزلا راهظإو «فورعملاو تاقدصلا نم مّلسو هيلع هللا ىّلص هدل

 ةبحمب ٌرِعْشُم «ءارقفلا ىلإ ناسحإلا نم هيف ام عم كلذ ْنِإف ءرورسلاو

 .نيملاعلل ةمحر هلسرأ يذلا مّلسو هيلع هللا ىَّلِص نيبنلا

 رورسو «ناطيشلا ماغرإ اّلِ كلذ يف نكي مل ولو :يواخسلا لوقيو

 مهيبن دلوم اوذختتا بيلصلا لهأ ناك اذإو «ىفكل نيملسملا نم ناميإلا لهأ

 يلايل ذحَنا ًارما هللا محرف .ردجأو ميركتلاب ىلوأ مالسإلا لهأف ءربكأ ًاديع

 ىندأ هبلق يف نم ىلع ةّلع دشأ نوكتل .ًادايعأ هماّيأو كرابملا رهشلا اذه

 ْ .ءاد ايعأو « ضرم

 لمع نع رجح نبا لضفلا وبأ ظفاحلا مالسإلا خيش لئس دقو
 نم دحأ نع لقنت مل «ةعدب دلوملا لمع لصأ :هصن امب باجأف ءدلوملا

 ىلع تلمتشا دق كلذ عم  اهنكلو «ةثالثلا نورقلا نم حلاصلا فلسلا
 ةعدب ناك اهدلض بنجتو «نساحملا اهلمع يف ئّرحَت نمف ءاهدضو نساحم

 هَ
 . ةئسح

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ١و

 رهظ دقو :لاقف «ءعورشم لمع كلذ نأ ليلدلا - هللا همحر  ماقأ مث
 نأ نم :«نيحيحصلا» يف تبث ام وهو «تباث لصأ ىلع كلذ جيرخت يل

 موي نوموصي دوهيلا دجوف «ةنيدملا مدق ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا
 ءىسوم ىَجنو نوعرف هللا هيف قرغأ موي وه :اولاقف «مهلأسف «ءاروشاع»
 ام ىلع هلل ركشلا لعف كلذ نم دافتسيف :لاق «ئلاعت هلل ًاركش هموصن نحنو

 ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ «ةمعن ءادسإ نم «نيعم موي يف هب ّنم
 .ةنس لك نم مويلا كلذ

 مايصلاو دوجسلاك «ةدابعلا نم عاونأب لصحي هلل ركشلاو :لاق مث
 ّيبن «ميركلا ّيبنلا اذه روهظب ةمعنلا نم مظعأ ةمعن يأو «ةوالتلاو ةقدصلاو

 ؟مويلا كلذ يف ةمحرلا

 ةصق قباطي ىتح .هنيعب مويلا كلذ ىّرحتي نأ يغبنيف ؛اذه ىلعو

 جيرختلا اذه ىلإ رجح نبا ظفاحلا قبس دقو «ءاروشاع موي يف ىسوم
 .بجر نبا ظفاحلا

 هجرخأ ام وهو ءرخآ لصأ ىلع هجيرخت يل رهظ دقو :يطويسلا لوقيو
 عم «ةّوبنلا دعب هسفن نع قع مّلسو هيلع هللا ىلَص َّيبنلا نأ :سنأ نع يقهيبلا
 داعت ال ةقيقعلاو ءهتدالو عباس يف هنع ّقع بلطملا دبع هّدج نأ :درو دق هنأ
 راهظإ مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا هلعف يذلا نأ ىلع كلذ لمحيف «ةيناث ةرم
 يّلصي ناك امك .هتّمأل عيرشتو «نيملاعلل ًةمحر هاّيإ هللا داجيإ ىلع ركشلل
 ءعامتجالاب ءهدلومب ركشلا راهظإ أضيأ انل ٌتَحَتِسُيَف ءكلذل هسفن ىلع

 .تاّرسملا راهظإو «تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو .ماعطلا ماعطإو
 ٌةعدب دلوملا لمع َّنِإ :قباسلا ىمخللا لوق َّنأ :نّيبتي كلذ نمو

 .نزو اهل ُماَقُي ال ةلطاب ىوعدو ءمومذم لوق هقالطإ ىلع ٌةَموُمْدَم

 ىف شيعي يذلا رّجحتُملا يمخللا اذه لاثمأب ميظع مالسإلا ٌباَصُمَو
 دلوملاب لافتحالا َّنأ :مالعألا ةمئألا نيب نذإ فالخ الف «بِرََخ ٌبَض ٍرْحْج
 ناولأ نم لافتحالا اذه ىف ُثّدحَي امب ةربع الو «ةنسحلا عدبلا نم ّيوبنلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ١ع داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 الو ءلصألا نع جراخ ٌءْيَش وهف «ءسانلا ضعب نم عقي يذلا ثبعلاو وهّللا

 .مسوم الو ديع هنم ولخي

 ةثالثلا نورقلا دعب مالسإلا لهأ لاز الو :ينالطسقلا ةماّلعلا لوقيو

 يف نوقّدصتيو «مئالولا نولمعيو مالسلاو ةالصلا هيلع هدلوم رهشب نولفتحي

 نونتعيو «تاربملا يف نوديزيو رورسلا نورهظيو .«تاقدصلا عاونأب هيلايل

 .ميمع لضف لك هتاكرب نم مهيلع رهظيو «ميركلا هدلوم ةصق ةءارقب
 هنع ْفْنَحُي مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا مع بهل ابأ َّنأ َيِوُر دقو

 ةدالوب هترّشب نيح ةبيوث هتيراج قى قتعأ هنأل «نينثالا موي لك باذعلا

 .هعاضرإب اهرمأ هنألو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص بنلا

 رفاكلا اذه ناك اذإف :يقشمدلا يرزجلا نبا مامإلا لوقي كلذ يفو

 هيلع هللا ىلص يبنلا دلوم ةليل هحرفب رانلا يف يزوج ءهّمذب نآرقلا لزن يذلا

 ام لذبيو «هدلومب ٌرسي يذلا ءهتّمأ نم دحوملا ملسملا لاح امف ءمّلسو
 نأ «ميركلا هللا نم هؤازج نوكي امنإ يرمعل ؟هتّبحم يف هتردق هيلإ لصت

 .ميعنلا تانج هلضفب هلخدي

 :لاق «نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ماشلا ظفاح كلذ مظن دقو

 ادّلخم ميحجلا يف هادي تّبتب هّمذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ

 ادمحأب رورسلل هنع فّفَحُي ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ئتأ

 ادححوم تاموًارورسم دمحأب  هّرْمُع ناك يذلا دبعلاب ٌّنظلا امف

 لدعلا انبحاص انل لوك :(«ديعسلا علاطلا» يف يوفدألا لامكلا لوقيو

 يتبسلا ميهاربإ نب دمحم بيطلا ابأ َّنَأ :دامعلا نب دومحم نيدلا رصان

 ىف بتكملاب زوجي ناك «نيلماعلا ءاملعلا دحأو ءصوقلا ليزن «يكلاملا

 موي اذه ءهيقف اي :لوقيف مّلسو هيلع هللا ىَّلِص نبنلا هيف دلو يذلا مويلا

 .هراكنإ مدعو هريرقت ىلع ليلد هنم اذهو  انفرصيف - نايبصلا فرصا !رورس

 يف ًانّئفتم ًايكلام ًاهيقف ناك - يتبسلا ينعي - لجرلا اذهو :لوقي مث
 .هريغو نايح وبأ هنع ذخأ .ًاعّروتم «مولع ةدع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ٍهِرَهَشَو دلوملا موي ميركت

 هيف َدِلَُو يذلا مويلا ةليضف ىلإ مالّسلاو ةالّصلا هيلع لوسرلا راشأ

 .«هيف تدلو موي كلذ» :نينثالا موي موص نع لئاس هلأس امل هلوقب

 هنم يذلا رهشلا اذه فيرشت نّمضتم مويلا اذه فيرشت َّنأ َةَيْرِم الو

 اموي َلِجَيَو ّبِحَي نأ هلَجِبُيَو هّيبن ٌبِحُي ملسم لك ىلع بجيف ؛مويلا اذه

 رهشألا هب هللا لّضف امب امهلّضفيو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص امهيف دلو ًارهشو

 ةنمزألا ةليضفو ءاهتمارك ترهشو ءاهلضف فرع يتلا يلايللاو مايألاو
 يناعملاو تادابعلا عاونأ نم هب تّصخ امل نكلو اهتاذل عجرت ال ةنكمألاو
 .ةيماسلا

 همرتحنو ُهمْظَعُن نأ «ميركلا رهشلا اذه لبقأ اذإ ًابجاو ناك انه نمو
 تادابعلاو «ةحلاصلا لامعألاو «مايقلاو مايصلاب هيلايل رّمعْنَو .همايأ ًالمنو
 مرحملا عامسلاو ءوهللاو ثبعلا نع ههّرتنو ؛هلوسرو هللا ىلإ أبّرقت ةيحورلا

 لهأو لاّهجلا هلعفي امم كلذ ريغ ىلإ ءنوجملاو ةعالخلاو .ءصقرلاو
 :ةكرابملا ةيماسلا دلوملا ةليل لضف نوردقي ال نيذلا ةلاطبلا

 ءاهدزاوهمويب ٌرورس نفك يدلل ناك يذلادلوملاةليل

 . ًاقباس رجح نبا هرّرق امكو «يريصوبلا لاق امك

 دلوملاب لافتحالا ةكرب
 دلوملاب فيرعتلا فْرَع» ئىَّمَسَملا هباتك ىف يزوجلا نبا لوقي

 ماعلا كلذ يف َُنامأ هنأ :دلوملا لمع صاوخ نم َبرُج اممو :«فيرشلا

 .دارملاو ةيغبلا لينب ىرشبَو
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 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا #



 نم داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص ىبنلا دلومل عمج نم :يعفاشلا مامإلا لوقيو

 موي هللا هثعب «هتءارقل ًاببس راصو .ًاناسحإ لمعو ًاناكم مهل أّيهو ًاناوخإ

 .""'هيعنلا تاّنج يف نوكيو «نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلا عم ةمايقلا

 .يدنجلا ىلع روتكدلا ذاتسألا فيلأت «راتخملا دلوم ىف راهزألا حفن» رظنا (”0)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ىوتق
 ِدلْؤَملا يف مايقلا نع نيمرحلا ةاضق يضاق

 دهع يف ةّكم ةاضق يضاق جارس نمحرلا دبع هللا دبع خيشلا لئس

 .يوبنلا دلوملا يف مايقلا نع «نيسحلا فيرشلا

 :هصن امب باجأف

 ىرج ةنسح ةعدب مالسلاو ةالصلا هيلع ّيبنلا دلوم ركذ دنع مايقلا نإ

 وهو «ةيمالسإلا دالبلا رئاس يف مالعألا ءاملعلا نم هب ٌدَتْعُي نم لمع اهيلع
 دقو .ماركإلاو مارتحالل ماشتحالاو لضفلا لهأل مايقلا بابحتسا ىلع ٌنينبم

 «ثيداحأب كلذ ىلع اوّلدتساو ةلقتسم تافلؤم كلذ يف هريغو يوونلا تفْلَأ
 هللا ىَلَص ّئبنلا ىلع تلخد اذإ تناك اهنع هللا يضر ةمطاف َّنأ َّيوُر ام :اهنم
 هللا ىَّلص ّيبنلا لخد اذإو اهسلجأو اهلّبقف ءاهديب ذخأو اهيلإ ماق ءمّلسو هيلع
 .اهسلجم ىف هتسلجأو هتلّبقف « هديب تذحخأو هيلإ تماق ءاهيلع مّلسو هيلع

 لئاقلا نع مالملا عفر» :هاّمس ًاباتك ًاضيأ كلذ يف رجح نبا فّلأو
 .«ماشتحالاو لضفلا لهأ نم لخادلل مايقلا بابحتساب

 لوُثُمو مهتداس يديأ نيب مّدَحلا مايق كلذف ؛هنع يهنلا درو ام اّمأو

 َمحاَتُي نأ داك ىتح ميظعتلا يف مهطارفإ نم وهو «مهكولم يديأ نيب ةّيعرلا
 اوموقت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف ةراشإلا تعقو كلذ ىلإو ءكرشلا

 .«مجاعألا موقي امك

 راص مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا دلوم ركذ دنع مايقلاف :ةلمجلابو
 هكرت يغبني الف «عادتبالا تامالع نم هكرتو «ةعامجلاو ةّنسلا لهأل ًاراعش

 ١ا/ك

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 1 ا/اب/ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 هيلع هللا ىَلص ّيبنلاب فافختسالا كلذ مزلتسا امبر لب ءهنع عنملا الو

 نم ىلع رفكلا ةيشخب يدامعلا دوعسلا وبأ ىلوملا ئتفأ انه نمو ءملسو

 .كلذب هراعشإل سانلا موقي نيح هكرتي

 :لاق ثيح يرَصرَّصلا مامإلا لوق نسحأ امو

 بكرلا ىلع ًايثج وأ ًافوفص ًامايق هعامس دنع فارشآلا ضهنت نأو

 يقت خيشلا ةمالعلا مامإلا روضحب تايبألا هذه ُتَدِشْنَأ نأ قفّتا دقو

 «هدنع نوعمتجم نايعألاو ءاملعلاو ةاضقلاو ءهسرد متخ دنع ىكبسلا نيدلا

 ةّنَسلا ءاملع نم هرصع لهأ نم دحأ نع لقني ملو «كلذ دنع ًاعيمج اوضهنف

 , "راكنإ ةعامجلاو

 ىسيع ةعبطم «جارس هللا دبع خيشلا فيلأت «ةيواجلا ةلئسألا نع ةيكملا ةبوجألا» (؟)

 ١787. ةنس رصمب ىبلحلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةعئاشلا عدبلا نم ريذحتلا

 ةلهجلا ضعب ببسب دلوملا يف

 يناهبنلا فسوي خيشلل

 ليعامسإ نب فسوي خيشلا ققحملا ةمالعلا بيدألا مامإلا فّنص

 عدبلا نم رّذحو «ةليلجو ةمهم دئاوف هيف ركذ .ًاموظنم ًايوبن ًادلوم يناهبنلا
 ؛دالبلا ضعب يف ءايعدألاو ةلهجلا ضعب نم دلوملا لوح عقت دق يتلا

 لاق ««عيفشلا يداهلا دلوم يف عيدبلا مظنلا رهاوج» هاّمسو «نانبلو رصمك

 :هلٌوأ ىف

 هئادأ يف صلحأ ئرمادمح  وئالآىلعهّلنلدمحلا
 هئايبنأاريخيب انّصخ نأ  هئامعن نم دمحلاو هدمحأ

 دّبحمهقلخريخنأو دبعيٌدرَفهّللانأدهشأ
 دلخمهقدصنمّلكو هدجملامءّمتٌّملاهلوسر

72 
 دلخلانانج يف كش ريغب

 ىمتناوهيلإنموهلآو املسوهّبر,هيلعْئَّنَص
 املعلاعيمجو مهيعباتو امسلا مجنأةادهلا هبحصو

 ٍدهَو ئرولا يف ٍداَه لكو

 ديحوتلاهبلق رانأنمو ديعسلا اهّيأملعاف دعبو
 ديرفهمظن ىفهبولسأ ديضن هٌردنايب دقع

 ٍدقِعريخءاجهطركذب
 راتخملا ىفطصملارحب ّردنم راككفألالٌمنأبهّممظن

4 
  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 ١/4 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 رارحألاوديبًعلادّيسو رايخألاَةوفص اياربلا ريخ
 ٍدرفو ىرولا يف عمج لكو

 ريشبلا بهاوم نم ُتدزو يريدرّدلا دلومهيف ٌتصخل

 يريصن ىفطصملانوكينأو رروفغلانم ىفلُرلاهب وجرأ

 يدعبنم ةحلاص ًةوعدو

 اددرُمهّمسائَروهينأّدبال ادمحأٌبحأنم َّنأب ْمَلعاو
 ادشر ًارمأ ناكف ههعب نم ادلوملا اوُنَس ملعلا لهأ كاذل

 ٍدجن ًةاوْعألِإ رولا ئضرأ
 راصعأةسمخ وحن دعب نم ٍراتخملاةّمأنملزيملو

 يراقوملاع لكعمجي  راصمألارئاس يف ًانسحًسُم

 ْ ٍدشُر_ل يبس كلاس ّلكو
 اعومِجَملاِوبحُ يف اوقّرفو اَعوُمُجلا هّبُح يف اوُعَّمَج مك
 اعومشلاو ءاوضألااورثكأو ااعوبّرلاو رايدتلااونِزو

 ٌَدَئلاٍفْرَعِب لكلا اوبّيطو

 اوبرشو همسا ىلع اولكأو ااوبرطو هركذب اوحرفو

 اويستناو هب هل اوعفشتساو 2 اوبلطو مهبرل اولهتباو

 اراسيلاو رورُسلارَسَيَو ارايُدلاهبهلنلارّممتمك
 اراتخملاو نمحرلااوركذو ارانيدلاو مهردلا اولذيبذإ

 دمحواعُدوةال ص نيب

 ادمَّصلا يِضْرُي سيل ُهارُث لهّْمأ ادمحأ ءوُسَي اذه ئرث لهاي

 ادلوملامئثًدلوملارّركو  ىدّرلا شخت الو َلّمْغَأ يسفن كنَدف

 دعس يف ْتَمَنو ًاديعس شعت

 ةاجّنلل ٌصالخإلاطّرْشُيو تاّيتلابلامعألاامنكل

 تائّيس تاعاطلا ٌبِلْقَيِو تالاحلاُلٌرَحُي ايلا َّنِإ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 1

 ٍدْعَبلا نيع بيرقتلا لعجيو
 لامعألا حلاص ظرش كاذف 2 لالح نم َلاومألا قفْئُيْلو
 يلاهألل نوكيهرجأف لاملاٌُمارح الإ نكي مل نإ

 ٍديق رش رانلا يف هلوُمَو
 لاصخخلا حبقأ نم انعرش يف لاجّرلاب ءاسنلاةطلخغو

 لاح لكبو ٍتقو لك يف لاّهججلاو قاّسُفلاةمِسو

 ٍدزُطلا تابجوم لجأ نمو
 ٍديوأُمفب ءاذيإلكو  دلوملا يف ئضَم ام عيمج رذحاف

 ٍدَرْمَأ فصوو نسخ ٍفصوب  دِشْنُم ّرِغ لك عامّس ضْفراو
 ٍدغولا اذه توص نم ْرُقَت ٍبْرهاو

 اداسفلا ال داشرلاٍرَكخيلف  اداشنإلاانهاه دارأ نمو

 اًداَلْوَأْلاَو ّيبنلا هِحلدمو اداعملاو َقاَلَْخلا هركِذَك

 دش ٌّيأو دشألاهّبح صو

 يماهّتلا ىفطصملا ّيبنلا ىلع 2مالسلاو ةالصلانمُرِفكأ

 مارحلاو لالحلا عْرَسَُم مانألادّيس اياربلا ريح

 ٍدجمو ٍدَدؤس لك لضأو

 هٌرشَع هيلع هّللااهب ْئَنَص :ًرَمهيلع ئْلَص نمّلُكَف

 هرهش لانف ٌمِلسُم هاور هرهج ثيدحلا يف اذه ٌمّص دق

 دقن نماملاساًّقمح ناكو

 هدئاز فلأ تف الآ ُتَلَدَعل هّدحاو يَبرهَّللا يلصي ولو
 هدعاص رجأ راونأ اهب مكو هدئاف نم اهب اًذْمُك ًاذإْرظناف

 ٍدْشُر اذ نكت نإاهيلع ٌصرحاف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 يوبنلا دلوملا ىركذ
 اضر ديشر دمحم ديسلل

 ديشر دمحم ديسلا خيشلا هللا ىلإ يعاّدلا مامإلا يفَلَّسلا ةمالعلا بتك

 ركذو ءدلوملا ىركذ ةبسانمب فيرشلا يوبنلا دلوملا نع ةمهم ةصالخ ءاضر

 ةياهن يف هيأر ركذو ءًاعرش همكحو هب لافتحالا ةروصو ءدلوملا خيرات اهيف
 نم ءيش ركذ مّدقَت دق ناك نإو «ةدئافلل هظفلب هلك ثحبلا ركذن نحنو «هثحب

 .نيمدقتملا ءاملعلا مالك نم كلذ

 ميحرلا نمحرلا هنلا مسب
 هلآو هللا لوسر دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا

 .هالاو نمو هبحصو

 ,ةماع ةداع راص دق فيرشلا ّيوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنِإَف :دعب اَمأ

 نأ روهشملاو «يتأيس امك ةئّيس ةعدب وأ ةنسح ةعدب اهنوك يف تفِلّتخا دقو
 نيكتكب نب يلع نسحلا يبأ نب يربّكوُك ديعس وبأ وه اهل ٌتِدْحُملا
 «لبرإ بحاص نيدلا رفظم مظعملا كلملاب بقلملا ءسنجلا ينامكرتلا

 ناطلسلا نإف ءسداسلا نرقلا رخاوأ وأ «عباسلا نرقلا لئاوأ يف اهثدحأ

 اها ةنس يفوتو ه0/85 ةنس ةجحلا يذ يف لبرإ ىلع هالو نيدلا حالص

 لافتحالا ىلع قفني ناكو «ةريثك تاريخ بحاص ًفالتم ًايخس ناك دقو

 .ةريثك ًافولأ دلوملاب

 نيملسملا ريهامج نسحتسا دقو :اضر ديشر دمحم ديسلا لاق مث

 يف هتّصق ةءارقل نوعمتجيو ءاهبراغمو ضرأألا قراشم يف دلوملاب لافتحالا

 # ةيباهولا ىلع دا( ةيمصختا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 14

 ديقتت ال هذهو «تويبلا يف ةصاخ ةوعد اهل لعجي نم مهنمو «ءدجاسملا

 ءاملعلا ضعب لافتحالا اذه ركنأ نكلو «يوبنلا داليملا خيرات يف اهلعجب

 ٌنظي «ةعورشم ريغ ةدابعو ًاينيد ًاراعشو ًامسوم َّدُع هنأل «ةمومذم ةعدب هذعو

 ىرخألا تاركنملا نم هب نرتقي املو ءةعورشم اهنأ ماوعلا

 ىلع ئلاعت هلل ركشلا نع ةرابع هنأل «ةنسح ةعدب هنإ :مهضعب لاقو

 يذلا مويلا اذه لثم يف رورسلا راهظإب «ءهلسر لضفأو هئايبنأ متاخ دوجو

 يطويسلا لالجلا فّلأ دقو ءراكذألاو تاقدصلا نم هيف نوكي امبو ءهيف دلو

 هَفَّرَعَو ًاعرش همكح نع لأس نم باوج يف ةنسح ةعدب هّدَع يف ةلاسر

 ةدراولا رابخألا ةياورو «نآرقلا نم رّسيت ام ةءارقو سانلا عامتجا وه : هلوقب

 مث «تايآلا نم هدلوم يف عقو امو ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص ّبنلا رمأ أدبم يف

 .كلذ ىلع ةدايز ريغ نم نوفرصنيو نولكأيف طامس مهل ٌدَمُي

 دلوملا لمع لصأ :هلوقب باجأف هنع لئثس رجح نبا ظفاحلا َّنأ ركذو
 عم اهنكلو «ةثالثلا نورقلا نم حلاصلا فلسلا نم دحأ نع لقنت مل ةعدب

 نساحملا هلمع يف ىرحت نمف ءاهدضو نساحم ىلع تلمتشا دق ؛كلذ

 .الف ال نمو «ةنسح ةعدب نأك ءاهدض بنجتو

 ءاروشاع مايص يف نيحيحصلا ثيدح ىلع هجّرخ ظفاحلا َّنلأ نيب م

 .هّودع نوعرف قارغإو ءهّيبن ىسوم هيف هئاجنإ ىلع ئلاعت هلل ًاركش
 ءادسإ نم نيعم موي يف هب ّنم ام ىلع هلل ركشلا هنم دافتسيف :لاق

 هلل ركشلاو ءةنس لك نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ ةمعن

 مظعأ ةمعن ّيأو «ةوالتلاو ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي

 ىرحتي نأ يغبنيف اذه ىلعو ؟مويلا كلذ يف ةمحرلا يبن بن يبنلا اذه زورب نم

 كلذ ظحالي مل نمو ؛ءاروشاع موي يف ىسوم ةصق قباطي ىتح ؛هتيعب مويلا

 موي يأ ىلإ هولقنف موق عسوتو ءرهشلا نم موي يأ يف دلوملا لمعب يلابي ال

 .هلمع لصأب قلعت ام اذهف «هيف ام هيفو «ةنسلا نم

 هلل ركشلا مهفي ةي ام ىلع هيف رصتقي نأ يغبنيف ؛هيف لمعي ام اّمأو

 ه6 ايد

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 امى“ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟ لفتحن له

 ةيوبنلا حئادملا نم ءيش داشنإو ماعطإلا نم هركذ مدقت ام وحن نم «ئلاعت
 عبتي ام امأو «ةرخآلل لمعلاو ريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكرحملا «ةيدهزلاو
 ًاحابم كلذ نم ناك ام نأ يغبنيف «كلذ ريغو وهللاو عامسلا نم كلذ
 وأ ًامارح ناك امو هب هقاحلإب سأب ال «مويلا كلذب رورسلا يضتقي ثيحب
 .ها «ىلوألا فالخ ناك ام اذكو «عنميف ًاهوركم

 «نيعباتلاو «ةباحصلا نم ٌدحأ ركشلا اذهب مقي مل اذامل :لاقي دقو
 مهل عراشلا دهش نيذلا ةئ ةثالثلا نورقلا لهأ الو ؟نيدهتجملا ةّمئألا الو
 ءمهنم ئدهأو َملعأ هعبت نمو ينامكرتلا لبرإ بحاص ناك لهف ؟ةيريخلاب

 ؟ىلاعت هلل ًاركش مظعأو

 موي مايص ليلعت ىلع هايإ بجر نبا ظفاحلا جيرخت يف اذه لثم لاقيو
 ةجحل نايب ديزم يتأيسو ءمّلسو هيلع هللا ىّلِص هيف دلو موي هنأب «نينثالا

 .فلاخَملا
 هل

 :ظفاحلا هخيش جيرخت نم هطبنتسا رخآ لصأ ىلع يطويسلا هجّرخو

 دعب هسفن نع َّنَع مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا ْنأ نم يقهيبلا هاور ام وهو

 داعت ال ةقيقعلاو ءهنع قع بلطملا دبع هّدج نأ درو دق هنأ عم : :لاق ,ةؤبنلا

 راهظإ مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا هلعف يذلا نأ ىلع كلذ لمحيف «ةين 5 ةرم

 يلصي ناك امك .هتّمأل عيرشتو «نيملاعلل ًةمحر هاّيِإ هللا داجيإ ىلع ركشلل

 ماعطإو عامتجالاب هدلومب ركشلا ًاضيأ انل ٌبحتسُيَف «كلذل هسفن ىلع

 .ها «تاّرسملا راهظإو تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو .ماعطلا

 :هوجو نم ٌفيِعض جيرختلا اذهو

 امك لطاب لب «ىقهيبلا هيوار لاق امك ءركنم ثيدحلا اذه َّنأ :اهدحأ

 .«بذهملا حرش» يف يوونلا لاق

 .هسفن نع ناسنإلا قع بابحتسا ىلع ًاليلد ناكل ءحص ول هنأ :اهيناث

 .دحأ اذهب لقي ملو

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »
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 ىلع ثيدحلا ىلع ةجح «داعت ال ةقيقعلا نإ :مهلوق لعج :اهثلاث

 . مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنع قع بلطملا دبع نوك عم «هتحص ريدقت

 ةمئأ هب لاقو ءمهريغو ةباحصلا هب لمعل ءًاعيرشت ناك ول هنأ :اهعبار
 .مهنم هغلب نم وأ ؛ءاهقفلا

 َّنأل ؛ةدالولا موي نم ركشلا اذهب ىلوأ ناك ةثعبلا موي َّنأ :اهسماخ
 :ئلاعت هلوق ٌصنب ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هتلاسرب تناك امنإ ةمحرلاو ةمعنلا
 ,[19و/ :ءايبنألا] © َتيِمِلَعِْل همن َّإ تكلس امو#

 تادابعلا نم ّدعت ةينيد ةعدب ّلُك َّنأ :بابلا اذه ىف نيركنملا ةجيحو
 لمكأ ئلاعت هللا َّنأل ةروظحم ىهف «نيدلا رئاعش نم لعجت وأ ءةضحملا
 ًاناميإ سانلا لمكأ لوألا ردصلا لهأ َّنأ ىلع ةمألا تعمجأو «نيدلا
 لئاسولاو ةيويندلا عفانملاك «ليبقلا اذه نم تسيل ةعدب لك نأو ءًامالسإو

 ئجالملاو تايفشتسملاو سرادملاك ءايندلاو نيدلا رمأ اهب ىوقي ىتلا

 .ةنسح ةعدب دعت اهنإف ءاهيف هتّين نسحب اهبحاص باثي يتلا ةيريخلا
 مسا اهيلع قلطي امنإو «ةيعرش ةعدب ئَمسُت ال هذه َّنأ :قيقحتلاو

 ثيدحلا نم مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق مومع يف لخدت الف «ةغل ةعدبلا
 ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو» :ملسم دنع حيحصلا

 نم دعت اهنكلو «نيدلا رمأ يف تاثدحملا ثيدحلا عوضوم نأل ؛«ةلالض

 اهرجأ هلف ةنسح ةنس ّنس نم» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوق يف ةنسحلا نئسلا

 'املسم حيحص» يف وهو «ثيدحلا «ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو
 اهنيد يف اهل عفانلا عارتخالا يف ثيدحلا اذهب هتّمأ بغر دقف ءًاضيأ

 .ائيش هسفن نيدلا يف عرتخي نأ دحأل سيل نكلو ءاهايندو

 لصأ ال ينيد راعش وأ «ةدابع عارتخا نوكت نأ اّمِإ ةينيدلا ةعدبلا نإ مث

 «نيعم ناكم وأ «نيعم نامزب ةعورشم ةدابعل ًاصيصخت نوكت نأ امإو ءامهل
 ةالص ءاهقفلا دع عونلا اذه نمو .عراشلا اهب اهصصخي مل ةنيعم ةئيه وأ

 .ةمومذملا عدبلا نم نابعش نم فصنلا ةليل ةالصو «بجر يف بئاغرلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 3 بيبي ب بيب يسع ل

 داتحيبق ناتعدب نابعشو بجر ةالصو :«جاهنملا» يف يوونلا لاق

 عونلا ئّمسَو «ةيفاضإلا عدبلاب عونلا اذه يبطاشلا ْئَمَس دقو «ناتمومذم

 ُهلَصَفَو .«ماصتعالا» هباتك يف كلذ نايب يف لاطأو «ةيقيقحلا عدبلا لوألا

 عراشلا نع ةروثأم ةدابع سيل «دلوملاب لافتحالا نم دهعُي ام نإو اذه

 هيف نوعمجي لب «ءضحم يويند لمع وه الو «عورشملا هجولا ىلع اهب ىتؤي

 ءوهلو بعل نيبو «عورشم ريغ هجو ىلع اهضعبب وأ ءاهب نوتأي تادابع نيب

 صقري مايحخ ةرهاقلا لافتحا يف نوكي ناك دقو ءروظحم هضعبو حابم هضعب

 يف ًامئاد لصحي امك «نوطبلاو رودصلا تافوشكم «تاكتهتملا ءاسنلا اهيف

 وه امو «يودبلا دلوملاو «ينيسحلا دلوملاك ,دلاوملا تاالافتحا نم هريغ

 ةرهاقلا يف نوكي يذلا لافتحالا نم هلك اذه ٌلطِبَأ دق نكلو «كلذ نم رش

 .دمحلا هّللو

 ام لاطبإب يعرش لصأ ىلع هجيرخت ءاملعلا نم انركذ نم لواح دقو

 كلت صيصخت الولو ءريخلا لمع ىلع هيف راصتقالاو ءوهللا نم هيف نوكي

 رئاعشلا اهب هبشت يتلا ةصوصخملا تافصلاو ناكملاو نامزلاب ةدابعلا

 .هوفلكت ام ىلإ هجيرخت يف جيتحا امل ءاهب سبتلتو «ةعورشملا تادابعلاو

 ؛ةيسابعلا يف بصنت يتلا مايخلاو بابقلا لثم يف سانلا عامتجا اّمأو

 دلوم ىركذب ءرورسلاو ةجهبلا راهظإو «ةيئابرهكلا راونألاو حيباصملاب نيزتو

 «تاملظلا نم هيدهب قلخلا هللا جارخإ ركذو ءرونلاو يونعملا ءايضلا يذ

 ةنورقملا «تاحابملا نم هسفن يف وهف «تايآلاو ىدهلا نم هاتآ امو

 ال نأو «تاركنملاو عدبلا نم ولخي نأ طرشب «تابودنملاو تابحتسملاب

 هنأ ةماعلا نظي ثيحب ناك اذإف .تادابعلا نم الو «ةينيدلا رئاعشلا نم دعي

 ضعب نوكرتي ةباحصلا ضعب ناك لب ءًاعطق هلعف َمُرَح ًاعرش بولطم
 .تابجاولا نم اهنأ ةماعلا نظت التل «تانونسملا

 ةدالو موي ذاختا نوكب (ماصتعالا» يف يبطاشلا حرص انه نمو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 كسل بج

 مايقلا نأب يّكملا رجح نبا ىتفأو «عدبلا نم ًاديع مّلسو هيلع هللا ىَلَص يبنلا
 ًاميظعت هنولعفي سانلا نأ ركذو «ةعدب مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالو ركذ دنع

 نأب هاوتف لّلع دقو .«صاوخلا فالخب كلذل نوروذعم ماوعلاف) :لاقو

 دقو «بجاو هنأ نظي مهضعب نأ هيلع دازيو «بودنم هنأ ةماعلا مهوي مايقلا

 ةئيعملا ةصوصخملا ةالصلا نم نوكي امل ةدابعلا ةئيهب لعفي هنأب ًاضيأ لّلعي

 . هئانثأ يف ددعلاب

 ءمهريغك نوموقي ءاملعلا لاز امف «ىوتفلا هذهب دحأ ذخأي مل نكلو
 نودقتعي ماوعلا رثكأ لعلو ءاهليلد نم حجرأ ليلدب ىوتفلل ًادر مهل رن ملو

 دحأ كرتل اونطف ولو ءهل سانلا رئاسو ءاملعلا مازتلال «مايقلا اذه بوجو
 تحرتقا ول كلعلو «هنم ًاقرام ًارفاك وأ «نيدلاب ًانواهتم ًاقساف هوّدعل هل
 ضعب يف هكرت دلوملا ةصق ةءارق نورضحي نيذلا ءاملعلا ةعامج ىلع
 .كلذ ىلع اوؤّرجت امل .بجاو ريغ هنأ ةماعلا ملعيل تاقوألا

 هذه لاثمأ صاوخلاو ماوعلل نيز يذلا وه ميظعتلا دصق نأ قحلاو
 ءايندلا وأ نيدلا ةمثأ ميظعت رهاظم يف اوغلابي نأ رشبلا عابط نم نإف «عدبلا
 ىلع هيف ةّقشم ال ميظعتلا اذه نأل ءايندلا وأ نيدلا رمأ يف مهفعض روط يف

 اهب موقي يتلا ةقاشلا لامعألا نم مهيلع بجي امم ًالدب هنولعجيف ٠ «سفنلا
 هل حصنلاو مظعملا ةعاطب يقيقحلا ميظعتلا امنإو ءايندلا وأ نيدلا رمأ

 نإ هكلمو ءًالوسر ناك نإ هنيد ٌرتعيو هرمأ اهب موقي يتلا لامعألاب مايقلاو
 .اكلم ناك

 هيلع هللا ىَّلص بنلل ًاميظعت مهدعب نمم ّدشأ حلاصلا فلسلا ناك دقو
 مهنكلو «ليبسلا هذه يف مهسفنأو مهلاومأ لذبب كيهانو ءءافلخلل مث ءملسو
 الو .يناسللا ميظعتلا رهاظم يف نيدلا اهيف عاض يتلا نورقلا هذه لهأ نود

 ؛ميظعت لكب قلخلا ّقحأ مّلسو هيلع هللا ىَلص مظعألا لوسرلا نأ كش
 وأ رييغت وأ «صقن وأ ةدايزب هنيد يف عدتبن نأ هل قحلا ميظعتلا نم سيلو

 ناك دقف «نيدلا يف عادتبالا حيبي ال ةّينلا نسحو ءهب هميظعت لجأل ليدبت

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 امو «ةين نسح نع «مهنيد يف رييغتلا نم انلبق للملا لهأ ثدحأ ام َلَج

 ام ريغ مهنايدأ تراص ىتح «ةينلا نسحبو ميظعتلا دصقب نوعدتبي اولاز
 لهاست امكو اولهاست امك حلاصلا انفلس لهاست ولو «مهلسر هب تءاج

 اننيد لصأ عاضل «عارذب ًاعارذو ربشب ًاربش «مهننس اوعبتا نيذلا فلخلا

 عجرن نأ انيلع بجاولاف «لصألا انل اوظفح حلاصلا فلسلا نكلو .ًاضيأ

 ثادحألا سانلل اونّيبي نأ ءاملعلا ىلع بجيو «ذجاونلاب هيلع ٌضعنو هيلإ

 نئسلاو ضئارفلا مهل اونّيبي نأ مهيلع بجي امك ءاهنم نيرّذحم عدبلاو

 عيرشتلا نأ امك كرتلاو رارقإلاو لعفلاو لوقلاب لصحي نايبلاو ءاهيف نيبغرم
 . ضرفت الئل هننس ضعب كرتي مّلسو هيلع هللا ىَّلص ناك دقف «ءكلذب لصح

 ملاعلا نأ لوصألا يف تبث دقو :«ماصتعالا» يف يبطاشلا مامإلا لاق

 ءءايبنألا ةثرو ءاملعلاو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا ماقم مئاق سانلا يف

 «هرارقإو هلعفو هلوقب ماكحألا ىلع لدي مّلسو هيلع هللا ىَّلص ىبنلا نأ امكف

 ام ضعبب كلذ ربتعاو «هرارقإو هلعفو هلوقب ماكحألا ىلع لدي هثراو كلذك

 اولمع وأ ءاملعلا اهركني ملف ءاهنع يهنملا رومألا نم دجاسملا يف ثدحأ

 'دمحلا هللو حبصأ» ناذألا عم مهتدايزك تاعورشمو ًاننس دعت تراصف ءاهب

 .خلإ

 ةرابعلا هذه لبق توكسلا دسافم نّيبو ةلأسملا هذه ىف لاطأ دقو

 ءاملعلا ةصاخو ًامومع ةعدبلاب سانلا نم صاوخلا لمع اميس الو ءاهدعبو
 ضعب نوكرتي اوناك ةباحصلا ءاملع نأ قايسلا اذه يف ركذو ءًاصوصخ

 سابع نباو رمعو ركب ابأ ْنَأ :كلذ نمو «ةبجاو اهنأ سانلا نظي الثل نئسلا

 ضعب نأ ىلع «ةبجاو اهنأ سانلا نظي الثل رحنلا ديع يف ةيحضتلا اوكرت
 «ًاطوملا» يف لاق هنأ كلام مامإلا نع َلِقْنَو ءاهبوجوب لاق مهضعب ءاهقفلا

 ملعلا لهأ نم ادحأ رأ مل ينإ :ناضمر نم رطفلا دعب مايأ ةتس مايص يف

 ملعلا لهأ نإو ءفلسلا نم دحأ نع كلذ ينغلبي ملو :لاق ءاهموصي هقفلاو

 ام ناضمرب ءافجلاو ةلاهجلا لهأ قحلي نأو «هتعدب نوفاخيو كلذ نوهركي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 .ها «كلذ نولوقي مهوأرو «ملعلا لهأ نم ةصخر اوأر ول هنم سيل

 ء«بحتسملا اذه كرت ىضتقا عدبلا عئارذ دس نكلو «يبطاشلا لاق امك كلذ
3 

 .كلذ يف ًاديدشت ةمئألا ّدشأ نم كلامو

 مل ًائيش ةمألا هذه يف ثدحأ نم : :هلوق هريغو يبطاشلا هنع هلقن اممو

 ؛ةلاسرلا ناحخ مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نأ معز دقف ءاهفلس هيلع نكي

 ملل كل ُتيِضَرَو تمعن مَ 22 تت و مت مل ُتْلَُأ مولا :لوقي هللا نذل

 .ها «ًانيد مويلا نوكي ال ؛ًانيد ٍذئموي نكي مل امف «[* :ةدئاملا] 4 نيد

 «ميدقلا رمألاب نكي مل :دجاسملا يف ةءارقلا نع لئس امدنع هلوقو

 هيلع ناك امم ىدهأب ةمألا هذه رخآ تأي ملو ءَتِدْحَأ ءيش وه امنإو

 .هأ 2« نسح نآرقلاو ءاهلوأ

 وهللاو ةنيزلا تالافتحاب ةينيدلا تادابعلا طلخ نأ :لوقلا ةلمجو

 كلت عومجم لعجي يذلا وه «ىنيد ثعاب نع ًادحاو ًالمع كلذ لعجو

 اذكو تاداعلا كلت نأ ماوعلا مهويو «ةينيدلا رئاعشلا ليبق نم لامعألا

 هذهب ةعورشملا نيدلا رومأ نم اهددعو اهتيقوتو اهتئيه يف ةعدتبملا تادابعلا

 .ًابوجو وأ ًابدن «ةفصلا

 لضفأ هيلع هتدالو ركذ دنع مايقلا ةلأسم يف رجح نبا هيقفلا لاق

 .ائلق امك ةصوصخملا ةالصلا نم هيف نوكي امو «مالسلاو ةالصلا

 ةريسلاو ثيدحلا نم ءيش ةءارق نع ةرابع يهف دلوملا ةصق ةءارق امأو

 اهوشح (دلاوم) اوبتك سانلا نم ًاريثك نكلو «يطويسلا لاق امك ةيوبنلا
 .ةركنملاو ةعوضوملا ثيداحألاب

 لّرغتلاك «قيلي ال امب مّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا فصو اهضعب يفو
 اذه يف لئاسر سانلا يديأ نيب دجوي ول ىنمتأ نينس ذنم تنكو «هلامجب

 كلذ ضعب اهب لدبتسي نأ ىسع «ءديفملا حيحصلا اهيف ىّرحتي «عوضوملا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 مساب ًائيش كلذ يف بتكأ نأ ىماحتأ تنك يننأ ديب «ريثأتلا ءىيسلا ٌراضلا

 .حلاصلا فلسلا هلعفي مل امل ًاَرِقُم وأ «ًادعاسم وأ ءُاَئِدْحُم نوكأ الثل ءدلوملا

 خياشم خيش ه4 ماع نم لوألا عيبر ةرغ يف يناعد نأ ناك مث

 راد يف ٍ لإ يرحبلا دي م ديسلا رصمب هي ىراد ىف اهّذعأ ةيدأم ىلإ ىركبلا ديمحلا دبع ديسلا ةيفوصلا ق

 كلت ذيفنت ىلإ اهب تلسوتو «ةوعدلا تبجأف ءاهدعب دلوملا ةصق عامسو

 حالصإلا يّبحم نم هنأ هنيبو ينيب ترج ثيداحأ نم تملع تنك ذإ «ةركفلا

 بوجوو ةروهشملا دلاوملا صصق يف ِهْنمْلُك كلانهو ءاهريغو ةيفوصلا قرطل

 ءعوضوملا اذه يف ًائيش تبتك اذإ تيأرأ :هل تلقف «ءكلذ نسحتساف اهرييغت

 .معن :لاق ؟هريغو يمسرلا لافتحالا يف كدنع أرقي ام هب لدبتستأ

 ءًاعوضومو ًالكش ةلأسملا هذه يف قحلا نايبل ةصرفلا هذه تزهتناف

 هتممتأف ءراهنلا نم ءاسملا تاعاس يف كلذ نم ءيش ةباتك يف تعرش مث

 تنكو «يركبلا راد يف هرثكأ تبتكو «ًاعوبسأ متت مل ةقرفتم مايأ ةعضب يف

 ةلفحلا يف أرقي نأ نكمي ال ًاليوط ءاج هنكلو «هب ٌرسيف بتكأ ام ىلع هعلطأ

 .ةّيورلا لهأ نم مهريغو «ءاربكلاو ءارزولا نم ءاكذلاو مهفلا لهأ باجعإ

 اوبغرف «حالصإلا يّبحمو ملعلا لهأ ضعب هلك تبتك ام ىلع علطا مث

 نايبل ءرصعلا اذه يف رشني ام نسحأ نم هنأ اوأرو ءهرشنو هعبط يف ّىلإ

 يف تعرشف «ةيوبنلا ةريسلا ةصالخو «نيدلا تايلكو مالسإلا ةوعد ةقيقح
 نم اهالت امو «ةرجهلا ةصقو ةثعبلا ثيدح عبطلا دنع هيف تدزو هعبط

 هنم هتدرج مث (رانملا» يف هتعبط «مالكلا ءانثأ يف ىرخأ لئاسمو ةمتاخلا

 نم اهتسبتقا ةزيجو ةلمج («رانملا» يف عبط امم تفذحو «هتدح ىلع هتعبطو

 ردقأ تنك ام قوف ناكف «ةليلق ىرخأ لئاسم تدزو «ديحوتلا ةلاسر»

 ًايواح ًازيجو ًاباتك ءاجف ءراصتخالا هيف ديتعا يذلا ماقملا اذه يف ىخوتأو

 ريسفتلا بتكو «ةّيوبنلا ةريسلاو خيراتلا رافسأ يف ةقّرفتملا قئاقحلا ةصالخل

 هماكحأ تايلكو «هتقيقحو مالسإلا ِهْنُكِل ًانّيبم «ةيمالسإلا دئاقعلاو ثيدحلاو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ءاهظفح ظفحلا ديرمل رسيتيو ءاهمهف سانلا ىلع لهسي ةرابعب ءهتمكحو
 أرقي نأب ريدج وهف «تافلكتم ريغ عاجسأو «تاكرحلاب ةطوبضم فورحو
 يف ةيويندلاو ةينيدلا مولعلا بالطل نقلي نأبو «لفاحملا يفو تويبلا يف

 دنع مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا ىلع ةالصلاب هوعماس ىفتكا اذإو «سرادملا
 ال ؛ةنيعم تاقوأ يف ةصوصخم ةغيصب مهتاوصأ اوعفري ملو ْىَداَرُق هركذ
 الو يقيقحلا عادتبالا ىلع ةهبش هل مهعامس الو مهتءارق يف نوكي
 . يفاضإلا

 : ةءارقلا يف هراصتخا ةقيرط

 ضعب هنم رصتخي نأ قيض تقو يف سانلا ىلع هأرقي نمل ْنِإو ءاذه
 هقالخأ لصف ىلإ ١" ةحفصلا فصتنم نم هلوطب ةرجهلا لصفك ؛لوصفلا

 ىف ةمتاخلا ىلإ اضيأ لصفلا اذه كرت نكميو 2” ةحفصلا ىف هتريسو

 أرق امم فذحي نأ ئراقللف ؛ماوعلا نم مهيلع ءورقملا ناك اذإو ؛«(١4 ص)
 لوأ نم ؛ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هتيب لآو هت هتليبقو هموقل هللا ع ءافطصا ثحب مهل

 ال ءمهفلا قح همهفي ال ثحبلا اذه نأل «١٠ص ةياهن ىلإ : ةحفصلا

 يف درو ام لكشتسي سانلا نم ريثك لاز امو ءملعلا لهأ نم صاوخلا
 ةمكحو ءمشاه ينبو ًاشيرقو ةنانك ىلاعت هللا ءافطصا نم حيحصلا ثيدحلا
 َرأ ملو «ةّيمأ ةّمأ يف ثعب َّيمأ يبن ناسل ىلع ةيندملاو ملعلا نيد لعج
 .ةميظعلا ةبقتملا 0 اهب هلا مهدعأ يتلا برعلا ايازم نايب ىلإ ينقبس ًادحأ

 ُهَنَعَسَوَو امرك ُممَأ ُهَنلَح اًنسَحِإ هيد نسال اَيَسوَول :ةّنِملاو دمحلا هللو
 َىعْرَكأ ب ا ص 06 مَلَب ادِإ يع ابَس َنمَلَت لَ محو اه يَ

 ىف ىل علو هلت اميل لقتأ و عدل كت لع تنتنأ ىلا َكَنَمَْعِي كف نأ
 ىلع هللا ىَّلصو ٠5[« :فاقحألا] 4099 َنِممْلا نم ْنِإَق 1 ثني ْبِإ َهَيَرُد
 .نيدلا موي ىلإ مهيده يف مهعبت نمو هبحصو هلآو نيّيبنتلا متاخ دمحم انديس

 ه1 ةنس ناضمر © يف اذه بتكو

 اضر ديشر دمحم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ىلاعت هنلاب فراعلا ةمالعلا ةملك

 ينابرغلا يدهم نب ليعامسإ ديسلا
 فيرشلا يوبنلا دلوملا نع
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 «ناشلا ولع نم هنلا بابحأل اميف

 :هاضرأو ئلاعت هنع يضرو هاشغت هللا ةمحر لاق

 اوعمس اذإ سانلا نم ريثك ةداع هب ترج ام دئاوفلا نمو :انؤاملع لاق

 هيلع هللا ىلص هل ًاميظعت اوموقي نأ ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هعضو ركذب
 ءملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا ميظعت نم هيف امل نّسحتسم مايقلا اذهو ءملسو

 مايقلا اذهو :مهضعب لاق .مهب ىدتقي نيذلا ةّمألا ءاملع نم ريثك هلعف دقو

 لاق دقو «ةمومذم ةعدب لك سيلو «ةنسح ةعدب وه هنكل ةعدب ناك نإو

 سانلا عامتجا يف هنع هللا يضر بلاط يبأ نب ىلع نينمؤملا ريمأ انديس

 هللا يضر نينمؤملا ريمأ رمع انديس لاقو «ةعدبلا تمعت :حيوارتلا ةالصل

 .كلذ لثم هنع

 اهيرتعت ةعدبلا َّنِإ :مالسلا دبع نبا ّرعلا ءاملعلا ناطلس لاق دقو

 .ةحابمو ةهوركمو ةبودنمو ةمرحمو ةبجاو يهو «ةسمخلا ماكحألا

 نإف «ةعيرشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ٌضرعُت نأ كلذ ىف قيرطلاو :لاق

 ءةمرحم يهف ميرحتلا دعاوق يف وأ «ةبجاو يهف باجيإلا دعاوق يف تلخد

 .ةحابمف حابملا وأ ,ةهوركمف هوركملا وأ «ةبودنمف بدنلا وأ

 هللا مالك مهفن يذلا وحنلا ملعب لاغتشالا :اهنم :ةلثمأ ةبجاولا ةعدبللو

 الحلا
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ةعيرشلا ظفح نأل بجاو كلذف «هب مّلسو هيلع هللا ىّلص هلوسر مالكو ئلاعت

 .ةغللا نم ةنسلاو باتكلا بيرغ ظْفِح : يناثلا

 دقو ءميقسلا نم حيحصلا زييمتو ليدعتلاو حرجلا يف مالكلا : عبارلا

 ىلع داز اميف «ةيافك ضرف ةعيرشلا ظفح نأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تلد
 .هانركذ امب الإ كلذ ىتأتي الو «نّيعتملا

 ةئكجرملاو ةيربجلاو ةيردقلا بهاذم :اهنم :ةلثمأ ةمرحملا عدبللو

 .ةبجاولا عدبلا نم ءالؤه ىلع درلاو «ةمسجملاو

 ناسحإ لكو .«سرادملاو طْبَّرلا ثادحإ :اهنم :ةلثمأ ةبودنملا عدبللو

 قئاقد يف مالكلاو «حيوارتلا ةالص :اهنمو «لوألا رصعلا يف دهعي مل

 نإ لئاسملا ىلع لالدتسالل لفاحملا عمج اهنمو «لدجلا يفو .«فّوصتلا

 «فحاصملا قيوزتو ءدجاسملا ةفرخزك :ةلثمأ ةهوركملا عدبللو

 ةسلايطلا سبلو «نكاسملاو سبالملاو برشملاو لكأملا نم ذيذللا ىف

 نم ءاملعلا ضعب هلعجيف «كلذ ضعب يف فلتخي دقو ءمامكألا عيسوتو

 دهع ىف ةلوعفملا ننسلا نم نورخا هلعجيو «ةهوركملا عدبلا

 ةالصلا يف ةذاعتسالاك كلذو ءهدعب امو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 :مّلسو هيلع هللا ىَلَص هلوق يفاني ال مهنع هللا يضر ًاضيأ اولاقو «ةلمسبلاو

 ءا«ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك َنِإَف ءرومألا تاثدحمو مكايإ)»

 ام" انعرش يأ ««اذه انرمأ يف ثدحأ نما :مّلسو هيلع هللا ىَّلَص هلوقو
 .صاخ هب ديرأ ماع اذه نأل ؛(ًدر وهف هنم سيل

 ةّنسو ًاباتك فلاخو ثدحأ ام :هّرس هللا سّدق يعفاشلا مامإلا لاق دقو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 فلاخي ملو ريخلا نم ثدحأ امو «ةلالضلا ةعدبلا وهف ءًارثأ وأ ًاعامجإ وأ

 .ىهتنا «ةدومحملا ةعدبلا وهف كلذ نم ًائيش

 هللا ىَلص هلوق ءٌةمومذم وأ ًةنسح نوكت نأ امإ ةعدبلا نأ ىلع ليلدلاو

 موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ًةنسح ٌةّنس ّنس نم» :مّلسو هيلع

 موي ىلإ اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلعف َةئِّيس ٌةنس َّنّس نمو «ةمايقلا

 دنع نيملاعلل ةمحر ثردعبملا ءمظعألا لوسرلل مايقلا نوكي لهو ««ةمايقلا

 هللا ىلص هدلوم مويب رورسلا ءاشنإ نوكي لهو «؟ةعدب هتدالو موي هعضو ركذ

 مهزع روهظ موي هنأل نينمؤملا دنع اذه نوكي ال ؟ةئّيس ةّنس مّلسو هيلع

 نأ ٌبحأ الو .مهتواقشو مهّلذ موي هنأل نورفاكلا ههركي امنإو «مهتداعسو

 .كلذ نم ًاعيمج هللا انذاعأ « مهتلسب اولتسيو مهب نوملسملا هبشتي

 نكي ملو ,ءفحصم يف نآرقلا عمج ةعدب لثمك ةعدبلا هذه لثم امنإو

 رمألا لّوأ يف ناك دقو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر دهع ىلع كلذ

 مل ءيش :لاقو «هتفالخ ماّيأ يف هنع هللا يضر ركب وبأ انديس هنم عنتما

 وهو رمع انديس هب لزي ملف «هلعفأ ال مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا هلعفي
 ركب يبأ انديس ردص هللا حرش ىتح «هنع هللا يضر باوصلاب قطانلا

 لب ةدومحم َّيأو «ةدومحم ةعدب تناكف ءهعمجب رمألل هنع هللا ىضر

 .ءيش هللا باتك نم انلصو ام كلذ الولو ءةبجاو

 نع عقاولا ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر ثيدح عْمَج ةعدب كلذكو

 زيزعلا دبع نب رمع نيدشارلا ءافلخلا دحأو «لدعلاو قحلا ةفيلخ رمأ

 انيلإ لصو ام «ةدومحملا ةئنسحلا ةعدبلا هذهب همايق الولف «هنع هللا ىضر

 مامإلا هعدتبا ام كلذكو .ءيشا مّلسو هي هيلع هللا ىلص مظعألا لوسررلا نش 2

 «ًاريخ نيملسملا نع هلل هازجف «لئاسمو عورفو لوصفو باوبأ نم اهرخآ

 كلذ ريغو «عيرفتلاو بيوبتلا ىف اهونّسحو طمتلا كلذ ىلع ةّمئالا هعبتو

 . مهيلإ هللا نسحأ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ةعيرشلا ماكحأ عيمج يف هقفلا لوصأ ملع عارتخا ةعدب كلذكو

 صاخو «لصفمو لمجمو «خوسنمو خسان نم ءاهقفلا سايقو ةمألا عامجإو

 مارحلاو بودنملاو بجاولاك :ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ ريغو .ماعو

 سيردإ نب دمحم مظعألا مامإلا كلذ عدتبا «حابملا زئاجلاو هوركملاو

 ةيآلا موهفم نم طابنتسالا باب ءاملعلل حتفو ءهنع هللا يضر يعفاشلا

 نم هنوفرعي ام الإ ثيدحلاو ةيآلا نم نومهفي ال لبق نم اوناكو «ثيدحلاو

 مامإللو اّلِإ ةربحم بحاص ملاع نم ام :ءاملعلا لاق كلذلو ءامهرهاظ

 هيلع هللا ىَلص ّيبنلا نمز يف نكي مل «ءثيدحلا لوصأ ملع كلذكو
 هذه نم ئلاعت هللا انداز ءبوجولا اهمكح عدب اهلك هذهو «ءيش هنم مّلسو

 ةعدبلاو ةنسحلا ةعدبلا نيب قرفي مل نم فنأ مغرو «ةكرابملا عدبلا

 .ةمومذملا

 ةّمألا ملاع نم مّلسو هيلع هللا ىَلِص همسا ركذ دنع مايقلا ءاج دقو
 هعباتو ءهنع هللا يضر يكبسلا نيدلا يقت مامإلا ًاعروو ًائيد ةمئألا ىدتقمو
 مامإلا نأ :مهضعب ىكح دقف «هذعبو هرصع يف مالسإلا خياشم كلذ ىلع

 مامإلا لوق دشنم دشنأف «هرصع ءاملع نم ريثك هدنع عمتجا يكبسلا

 :«يراخبلا حيحص» متخ دنع ملسو هيلع هللا ىلص هحدم يف يرَصْرَّصلا

 ْبَنَك ْنَم -أ ظخ نم قرو ىلع بهذلاب طخلا ىفطصمل ١ حدمل ليلق

 بكرلا ىلع ًايثج وأ ًافوفص ًامايق هعامس دنع فارشألا ضهنت نأو

 «سلجملا يف نم عيمجو هنع هللا يضر يكبسلا مامإلا ماق كلذ دنعف

 ام مهاردأ ام مث «نيفلاخملا ىردأ امو ءسلجملا كلذب ريبك سنأ لصحف

 ءمهنم وه نم اّلِإ هفرعي ال هنإف ءمهبولق يف لصح يذلا ريبكلا سنألا وه

 ركذ دنع مايقلا رّرق دقو «ءادتقالا يف كلذ لثم يفكيو «مهبولقك بلق هلو

 هللا يضر رجح نبا مامإلا هتدالوب ضرألا ىلإ مّلسو هيلع هللا ىّلص هزورب

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ءاملع نم هبابحتسا ىلع عّمجم لب ءركذي نم كلذ يف فلاخي ملو لب ءهنع

 وحن نم لضف هيف نمل مايقلا بدن لهجي نمو ...مهنع هللا يضر ىوقتلا

 ًارفاك ولو هّرش ليشخُي وأ «هريخ لجرُي نمم وأ ةيالو وأ ءملع وأ حالص

 َربلا ةهج ىلع مايقلا نوكي نأ طرتشيو .ًةدداع لمتحي ال ررض هنم َيِشْخ

 ال ءملسو هيلع هللا ىلص مظعألا لوسرلل ماظعإلاو لالجإلاو ماركإلاو

 اذه يف هبوجوب هللا امهمحر حالصلا نباو مالسلا دبع نبا لئتفأ لب «ءايرلل

 «ةعيطقلا ىلع املع راص هكرت نأل هيلع نيرّخأتملا رثكأ ىرجو «نامزلا

 وأ «شويجلا ضرع يف تايارلا ةيحتل نوموقي نم رّمك ًادحأ َّنأ عمسن ملو
 نم هيف امو «نيدلا ميلاعت نع لعفلا اذه دْعُب عم «فورعملا ينطولا مالسلل

 بدأت موقي نم رّفكي نم دنع ريخلا نم ٍسالفإو ةلافسو ٍةحاقو يأف «٠ «ننسلا

 هللا ىَلص ءوس لك نم ملاعلا ذقنم «نيملاعلا ديس ةدالو ركذ دنع ًاميركتو ًابحو

 .ءاطو رهاطلا هلعنل يّدخو ءمّلسو هيلع

 ىلع قفتم ةنسحلا ةعدبلا َّنأ :لصاحلاو :ىمتيهلا رجح نبا لاق دقو
 نمو «ةنسح ةعدب هنأ يأ «كلذك هل سانلا عامتجاو دلوملا لمعو ءاهبدن

 ام نسحأ نم :هنع هللا يضر يوونلا مامإلا خيش ةماش وبأ مامإلا لاق مث

 هيلع هللا ىّلص هدلومل قفاوملا مويلا يف ماع لك لعفي ام ؛اننامز يف عدتبا

 ام عم كلذ َّنإَف «رورسلاو ةنيزلا راهظإو .فورعملاو تاقدصلا نم مّلسو

 يف هميظعتو مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هتّبحمب ٌرعشم «ءارقفلل ناسحإلا نم هيف

 هللا ىلص هللا لوسر داجيإ نم هب َّنَم ام ىلع ئلاعت هلل ًاركشو «كلذ لعاف بلق
 .همالك اذه .نيملاعلل ًةمحر هلسرأ يذلا مّلسو هيلع

 ءاندايعأ ربكأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالو موي َّنأ :ةقيقحلا يفو
 هلعفي ملو :يواخسلا لاق ءانمايأ فرشأو ءانرخافم لجأو انتاّرّسم مظعأو

 لهأ لاز ال مث ءدعب ثدح امنإو «ةثالثلا نورقلا يف فلسلا نم ٌدحأ
 يف نوقّدصتيو «دلوملا نولمعي رابكلا ندملاو راطقألا رئاس نم مالسإلا

 مهيلع رهظيو «ميركلا هدلوم ةءارقب نوتتعيو «تاقدصلا عاونأب هيلايل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 ةءارقلا ينعي  هّصاوخ نم :يرزجلا نبا لاقو .ميمع لضف لك هتاكرب نم

 ةيغبلا لينب ةلجاع ئرشُبو «ماعلا كلذ يف نامأ هنأ  دلوملاب لافتحالاو

 . ىهتنا ؛مارملاو

 ارحب لالحلا ةفرعم مهيلإ يهتني :ي نيذلا مالسإلا ءاملع ءالؤهف

 ا, ةميمعلا ريخلا نم هيف ]جي ام نوتلعيو ءميظعلا مويلا كلذ لضف نوملعي

 :رعاشلا لوق نسحأ

 اهماعثل َىلمت ًانابضغ لاز الف  يتريشع مارك يْئع ثيضر اذإ

 كلذ «؛مالسإلا كولم نم فيرشلا يوبنلا دلوملاب لفتحا نم لّوأو
 ملاعلا ديسلاو «لداعلا ميركلا لطبلاو ؛لقاعلا عاجشلا مهشلا كلملا

 ةيحد نبا ظفاحلا هل فلأو «لبرإ بحاص ديعس وبأ رفظملا «لماعلا

 رفظملا كلملا هزاجأف ««ريذنلا ريشبلا دلوم ىف ريونتلا» هاّمس ًافيلأت هللا همحر
 نيرفاكلا ىلع ًاروصنم ناكو «دلوملا رفظملا كلملا عنصو «رانيد فلأب

 اكع ةنيدمب جنرفإلل رصاحم وهو تام نأ ىلإ ءمهددُعو مهددع ىلع ًامغر
 ئلاعت هللا لذي نأ اشاحو «ةريرسلاو ةريسلا دومحم «ةئامتسو نيثالث ةنس

 ركشي ام ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرلو هلل هتّيحم نم رهظأ دقف «هيزخيو هلثم

 .ٌبحي نأ اَلِإ بحي نم ءازج امو ءاهيلع

 رضح نم ضعب يل ئكح :«نامزلا ةارما يف يزوجلا نبا طبس لاق
 سأر فالآ ةسمخ هيف دع هنأ ركذف دلاوملا ضعب , يف هللا همحر رفظملا طامس

 نحص فلأ نيثالثو «ةيدبز فلأ ةئمو ء«ةجاجد فالآ ةرشعو .ًاّيوش منغ
 .مهيلع علخيف ةيفوصلاو ءاملعلا نايعأ دلوملا يف هدنع رضحي ناكو «ىولح

 . ىهتنا «رانيد فلأ ةئم ثالث دلوملا ىلع فرصي ناكو ءروخبلا مهل قلطيو

 مظعأ امو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ردقب هملعأ ام هّرد هّللف
 «ةنسحلا ةّنسلا هذه رجأ هلف «نوّبحملاو ةبحملا نكتلف اذكه هل هتّبحم

 .ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 لمع جيرخت فيرشلا ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ رجح نبا طبنتسا دقو
 ىلع ٌدرو «يطويسلا ظفاحلا كلذكو «ةّنَّسلا يف تباث لصأ ىلع دلوملا

 لصألا كلذو .«ةمومذم ةعدب دلوملا لمع َّنِإ :هلوق يف يكلاملا يناهكافلا
 ةنيدملا مدق امل مّلسو هيلع هللا ىَّلِص ىبنلا َّنأ : (نيحيحصلا» يف ام وه

 هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف ٠ ءمهلأسف .ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجو

 لقي ملف «ئلاعت هلل ًاركش هموصن نحنو «مالسلا هيلع ىسوم ِّسنَو ,نوعرف
 ىسوم يخأ مكرمأي ملف اهومتعدتبا ةعدب هذه :مّلسو هيلع هللا ىَّلص مهل
 دوهيلاف ؛««مكنم ىسومب ئلوأ نحن» :مهل لاقو اهيلع مهّرقأ لب «كلذب
 نيرفاكلا لاكنو «نيدلا زازعإب ًارورسو ئلاعت هلل ًاركش مايصلا اولعج

 هللا رهظأ نم روهظب ًارورسو قلاعت هلل ًاركش نوملسملا هلعج دلوملاو
 ضّرع دقو ءنوكرشملا هرك ولو اهلك نايدألا ىلع مالسإلا نيد هب
 هتدالو ببسب هلضفب اهّونمو نينثالا موي موصب ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا
 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةداتق يبأ نعف ؛هيلع نآرقلا لوزنو «هيف

 مويو ءهيف تدلو موي كلذ» :لاقف «نينثالا موي موص نع لئس مّلسو هيلع
 .ملسم هاور «ءيحولا يأ «هيف َيلَع لزنأ وأ تثعب

 هقاتعإ ببسب نينثالا موي هنع باذعلا فيفختب بهل وبأ يزوج دقو

 نيب نم هل جرخي هنأو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالوب هترَّشب امل ءًاحرف ةبيوثل
 هاورو «هنع هللا يضر سابعلا انديس كلذب ربخأ امك «هبرشي ٌءام هيعبصأ

 ْ يراخبلا

 رصان نب دمحم نيدلا سمش ماشلا ظفاح وهو - لئاقلا هللا محرو
 :لاق ثيح - نيدلا

 ادّلْخم ميحجلا يف هادي تّبتب هّمذ ءاج ًارفاك اذه ناك اذإ

 ادمحأب رورسلل هنع فّمَحُي ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ئتأ
 ادّحوم تامو ًارورسم دمحأب هرْمَع ناك يذلا دبعلاب نظلاامف

 هيف ةنيزلا راهظإو ؛هدلوم مويب لافتحالاو ء«هب رورسلاب ئلوأ نحنف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ل

 هيلع هللا ىَّلص ةفيرشلا هتاذ زاربإ نم انيلع هب معنأ ام ىلع «قلاعت هلل ًاركش
 ام ىلعو «هذيحوتو ئلاعت هللا ةفرعم ىلإ وعديل «دوجولا اذه ىلإ مّلسو

 .ميلألا باذعلا نم هب اناّجنو قحلا قيرط ىلإ ةيادهلا نم هب انيلع هللا معنأ

 هللا ىصَع لجر ناك :لاق هّبنم نب بهو نع ميعن يبأل «ةيلحلا» يفو

 ةلبزم يف هوقلأو هوذخأف «تام مث  ليئارسإ ينب يف يأ  ةنس ةئم

 :لاق ءهيلع َّلَصَق هجرخأ نأ :مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم ىلإ هللا ئحوأف
 وه :هيلإ هللا يحوأف «ةنس ةئم كاصع هنأ اردهش ليئارسإ يتب نإ بر اي
 ىلع ةَعضوو ُهَلّبَق دمحم مسا ىلإ رظنو ةاروتلا رشن امّلك ناك هنأ الإ .كلذك

 .ءاروح نيعبس هتجوزو «هل ترفغو كلذ هل تركشف «هينيع

 ءهتّمأ نم هتّيحمب ئنافتيو مّلسو هيلع هللا ىَلص َيبنلا بح ٌبِحُي نمب فيكف

 ميقيو «نيكاسملاو ءارقفلل ًالاومأ هتدالو موي لثم يف هلجأ نم قفنيو همظعيو

 هتريس ةوالتو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلاو ركذلاب يلايللا كلت

 هللا همركأ امو «تايآلا نم هتدالو لبق هل رهظ امو «هتدالو موي نم ةفيرشلا

 هقالخأو هصئاصخو هلئاضف درسو «هتوم موي ىلإ دييأتلاو رصنلا نم لاعت

 امو «نيملاعلا ىلع هب هللا هلضف ام ركذو «ةنسح ةوسأ هيف نينمؤملل نوكيل

 حارفألا نم هتدالوب ناك امو ءميظعلا فرشلا نم ةمألا هذه هب تلان

 ام لك نوملاعلاو  «نيملاعلل ةمحر هنوكل «ناوكألا عيمج يف جاهتبالاو

 عيبر رشع يناث يف نوملسملا اهييحي يتلا يلايللا كلت نإف  لاعت هللا ىوس

 ءايندلا ءامس ىلإ ةكئالملا اهّمحت يتلا ركذلا سلاجم مظعأ نم «لوألا

 .اهنع ضرعأ نمل أدعو ءاهرضح نمل ائينهف

 :تايآلا نم مهتدالو دنع ئرَج امو :مدلسلاو ةدلصلا مهيلع ايركذ نب ىبحيو

000 

 ءاهلضفب ًافيرعت ةقيذصلا ميرم ةدالو انيلع ّصق ة كلذكو

 هتايصوصخنو هتايآ عيمجب ئمسألا لضفلا هل مّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 مل يتلا نئملاو اياطعلا نم.هيلع ئلاعت هللا هب لّضفت امو «ةكرابملا هتريسو

 ممألا نم ٍةَمَأل الو «ةرخآلا يف الو «ءايندلا يف ءايبنألا نم دحألا اهلثم قبسي

 هللا انربخأ دقو ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةّمأ ىلع هب لضفت امك «ةقباسلا
 2 00 م مج مح دلل رش

 ١٠٠١[. :نارمع لآ] «*ساّتلِل َتَجِحَأ ٍةَّمَأ ريَخ مث # :هلوقب زيزعلا هباتكب لولاعت

 قباس نع زيزعلا هباتكب للاعت هللا هاكح امب ًءادتقا كلذل انتوالت امنإو

 «نارمع ةنبا ميرمك هئايلوأ ضعب نعو لب «مهيلع همالسو هللا تاولص هئايبنأ

 هتريسو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم ةّصق ةوالتب نوملسملا ءاسأ لهف

 اهنعو .ًاعيمج اهب ةّنّسلا تءاجو .كلذ لثم ىلإ نآرقلا قبس دقو «ةفيرشلا
 ْ !؟ءاملعلا لقن

 «هاضري الو هبححي ال ام انمشجيو «هاضريو هبحي ام ىلإ لولاعت هللا انقفو

 م
 . مالسلا

 ١5١0. ١١ص ناشلا ولع نم هللا بابحأل اميف نمحرلا سفن ("9)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 فيرشلا يوبنلا دلوملاب قلعتي ثحب
 الملا ركب يبأ خيشلل

 ىفطصملا دلوم يف افصلا دروم» نم ركب وبأ ةمالعلا انخيش هلقن لصفلا اذه

 .لاعت هللا همحر يركبلا نب دمحم ةمالعلا خيشلل «ملسو هيلع هللا ىَّلص

 ىلع مالسلاو ةالصلاو .هلل دمحلا .ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . هللا لوسر

 فيرشلا دلوملا لمع يف لصف

 فينملا هروهظ نمز يق رورسلا راهظإو

 ٌرَش يف مانملا يف هآر بهل يبأ لهأ ضعب َّنأ :«يراخبلا حيحص» يف

 ينعي .«مكدعب تيقل ام :لاقف «ةلاحلا يهو «- ةروسكملا ةلمهملاب  ةبيح

 .ةبيوث يقتعب هذه لثم يف تيِقَّس ينأ ريغ «ةحار

 .ماهبإلاو ةبابسلا نيب ةرقنلا ىلإ راشأو :ةياور يفو

 اهقتعأف «مالغ هللا دبع هيخأل َدلَُو هنأب هترَّشب اهنأ ءاج امل ةبيوثل هقتعو

 .سابعلا هوخأ وه هل يئارلاو «هترشب امل ةليللا كلت لاحلا يف

 «ةفيطللا هذه ىلإ يخأ اي رظناف :يرزجلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق

 يف وهو يزوج ءهّمذِب نآرقلا ءاج يذلا رفاكلا بهل يبأ لاح اذه ناك اذإ
 دٌحوملا ملسملا لاح امف ءمّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا دلوم ةليل هحرفب رانلا
 هيلإ لصت ام لذبيو هدلومل ٌرَسُي يذلا مّلسو هيلع هللا ىَلِص دمحم ةّمأ نم
 تانج هلضفب هلخدي نأ ميركلا هللا نم هؤازج امنإ يرمعل ؟هتّبحم يف هتردق

 . ىهتنا «ميعنلا

 4 يول ىلع هر ةيصصختا بكا
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 تإ# :ئلاعت هلوق عم بهل يبأ نع ركذ ام عمتجي فيك : :ليق نإف
 ؟اهقزرو ةّنجلا ءام يأ 2150 :فارعألا] 4تسيفّكلا َلَع اَمُهَمَّيَح َهَّل

 نم ءيش هب تبثي ال وهو ءمانم ايْؤوَر هنع يور ام :باوجلاف

 لقسي هّلعلف .عقاو هنأ يئرملا ضرفبو ٠ .نآرقلا ةضراعم نع ًالضف ءماكحألا

 ةنجلا ءام ريغ نم نوكيو هب حاتري .هماهبإ ةرقن ردقب ًادراب ءام رانلا يف

 .ريدق ءيش لك ىلع هللاو

 يبنلا اذهل بحملا بادآ نم :«نيّبحملا ةركذت» يف عاصرلا نبا لاق

 هللا هرهظأ يذلا مويللو «هداليم ةليلل ًامظعم نوكي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ءاهتحيبصو ةليللا كلت يف ةراشبلاو رورسلا رهظي نأ ٌبِحُم لكل يغبنيف «هيف

 ةفص مهل ركذيو ءمهيلع رورسلا لخديو .نكمأ امب هدالوأو هلهأ عتميو
 .هلئامشو هلئاضفو «هلامكو هنسحو «هلامجو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 «هتاياو هتازجعمو .هحفصو هوفعو هقلخو .هدوجو همركو .هتحاصفو همالكو
 يف ميلعتلا َّنأل ءرظنلاو يأرلا نسحأ نم بحم لك دنعو يدنع اذهو

 درسيو «؛هتازجعمو هتافص دماحمب ةماعلا ركذيو ءرجحلا يف شقنلاك رغصلا
 .ًاصخلم ىهتنا «هتايآ نم هّصخو هالوم هب همركأ ام مهل

 هيف رورسلا راهظإو ىمّلسو هيلع هللا ىَلِص هدلوم تقوب ءانتعالاو
 «ةينافرعلاو ةيدهزلاو ةّيوبنلا حئادملا داشنإو «نآرقلا ةءارقو ءدلوملا لمعو
 نسحلا باوثلا هلعاف باثي ٌنّسح رمأ «ةّينسلا تاقدصلاو ءماعطلا ماعطإو
 فلسلا نم دحأ نع لقني مل دلوملا لمع ناكو .ليمجلا دصقلاب ليزجلا
 دنع ةنسح ةعدب وهف ءاهدعب ثدح امنإو «ةلضافلا ةثالثلا نورقلاو حلاصلا
 .هنقتأو ملعلا قّقح نم

 نم وه :(«ةجاجزلا حابصم» يف يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لاق

 .اعرش ةركنملا رومألا نع الخ اذإ «ةنسحلا عدبلا

 لوألا عيبر يف ةنس لك دلوملا لمعو : : ةليللاو مويلا فئاظو» يف لاقو

 .ىهتنا .دومحم نسح مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا دلومب ًارورسو ًاراشبتسا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 يوونلا مامإلا خيش ةماش وبأ مهنمف ءدحاو ريغ كلذ ىلإ هقبس دقو

 كلملا هلعف ام ىلع «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» هباتك يف نثأ هنإف

 ناك ام اذه اننامز يف عدتبا ام نسحأ نمو :لاقف «لبرإ بحاص رفظملا

 هللا ىَلِص ّيبنلا دلوم مويل قفاوملا مويلا يف ماع لك يف لبرإ ةنيدم يف لعفي
 ام عم هنإف ءرورسلاو ةنيزلا راهظإو «فورعملاو تاقدصلا نم ؛ملسو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا ةبحمب ٌرعشم «ءارقفلا ىلإ ناسحإلا نم هيف
 هللا ىّلص هّيبن داجيإ نم هب ّنم ام ىلع هلل ًاركشو ءهلعاف بلق يف هتلالجو
 .نيملاعلل ٌةمحر هللا هلسرأ يذلا مّلسو هيلع

 نيحلاصلا دحأ ءاّلّملا دمحم نب رمع ؛كلذ لعف نم لّوأ ناكو

 نب بوهوم نيدلا ردص مهنمو «لبرإ بحاص ىدتقا هبو «نيروهشملا
 اذإ الإ عدبلا هركت الو ءاهب سأب ال ةعدب هذه :لاق هنإف ؛يعفاشلا يرزجلا

 ىلع هدصق بسحب ناسنإلا بائيف ءالف ءاهمغارت مل اذإ اًمأو ءةّنّسلا تمغار
 يناهكافلا نبا راكنإ امأو ءمّلسو هيلع هللا ىّلِص َيبنلا دلومب رورسلا راهظإ
 . الصف ًالصف هضقنو يطويسلا هنع هباجأ دقف «ًاءزج هيف فّلأو كلذل

 لمتشم وهو ءاملعلا ضعبل «ميركلا يبنلا دلوم يف ميظنلا ردلا» يفو

 نم ةعامج ةبوجأ ركذ يف باب «نقتم همظنو نسح هعضوو باب نيثالث ىلع
 نيدلا نيز هيبنلا ملاعلا هيقفلا مهتلمج نمو ءدلوملا لمع نع ءاملعلا
 ظفلو .ىلاعت هللا همحر يعفاشلا يسهقفألا برقم نب ميحرلا دبع نب برقم
 هيلع هللا ىَّلص هدلوم ةليل مهعامتجا نم نورخأتملا ُهَذحَّتا ام له :لاؤسلا
 مهراهظإو «لاوقلا ىلع مهعلخو عامسلا مهذاختاو «لاومألا مهقافنإو مّلسو

 اذإو ؟ال مأ عدبلا ليبق نم مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هدلوم مايأب رورسلاو حرفلا
 ةبغرلا هيف نوملعي نم اولأسو ةعامج عمتجاو ةنسحتسملا عدبلا نم ناك
 امو «ىولحلاو ماعطلا نم كلذ لمع ىلع هب نونيعتسي ام كلذ ىلع ةناعإلاو

 لهو ؟هيلع نيعملاو هلعاف باثي لهو «كلذ زوجي له .ءكلذ ىرجم يرجي
 ةميلولا ماعطك نوكي وأ «ءاينغألا نود ءارقفلا هب صتخي هيف عنصي ام نوكي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ؟ههريغ نود ءاحلصلا اّلِإ هيف ةوعدلاب ٌصتخي ال وأ «حلاطلاو حلاصلا هلكأي

 اذه راهظإو «لوألا رولا يف نكي مل اًّمع ةرابع ةعدبلا :باوجلا

 لب «ضحملا مدعلا نع ةرابع سيل كرتلا نأل .ءروطلا يف كرتي مل رورسلا

 «ةعدب هلعف نكي ملف هكرت دصق ًادحأ نأ لقني ملو ءدضلا لعف نع ةرابع
 نم ضحملا مدعلا نع ةرابع كرتلا ْنِإ لوقي نم لوق ىلإ تافتلا الو
 دقو «كورتم لك يف ماع وهف «هانملس نئلو هعضوم يف ّمِلَع امل «نييلوصألا

 .فالخ ةجح هنوك يف صوصخملا ماعلاو «تاحابملا ضعب هنم جرخ

 َّنأل ناك «ملعأ هللاو لوألا روطلا يف كلذ كرت َّنإف :ةلمجلا ىلعو
 هيلع هللا ىلص هدوجوب مهقارغتسا ناكف «لضفألاب نيكسمتم اوناك ةباحصلا

 هثيدح نم ماكحألا يقلتو «هتهكافمو هتسلاجمو ههجو ىلإ رظنلاو مّلسو
 مهتتافل ركذلل اوعمتجا ولو «لضفألا مهألاب اولغتشاف «لضفأ نآرقلا عامسو

 ؛انّقح يف امأو «مهقح يف مهأ يه يتلا ماكحألا يقلتو هتقفاومو هتسلاجم

 حرفلا راهظإ اذكو «هيلإ ًابودنمو ًاراعشو ٌةَبرُق ناكل ركذلل عامتجا قفتا ولف
 ةعاس ّنأو انيلإ ءاشحألا ةملظ نم مّلسو هيلع هللا ىَّلص هروهظب رورسلاو

 لطعي ال ثيحب اهب ٌرسيو مظعُت نأ ريدجل مّلسو هيلع هللا ىّلص انّيبن اهب َدَِجُو
 رورس هيف ام عامس راهظإب سأب الو .مهألاب ًالاغتشا ًابجاو كلذل عامتجالا
 .هتلاسرو هتّوبن ىلع تايآلاب ٌلادلا نآرقلاك ءعورشملا عامسلا نم كلذب

 اذهو .كلذ ريغ ىلإ «نيبنذملل هتعافشو «نيلاّضلل هتيادهو نينمؤملل هتراشبو

 ظعو هيف حابم مالك لكب مث «كلذ ىلع ةلادلا رابخألا مث .عامسلا لضفأ

 يف معاطملا ذاختاب سأب الو «ملسو هيلع هللا ىلص هب رورسلا ىلإ قوشو
 رضاح لكل هلوانت لحيو «كلذ رضحي نمل هكالم هنع جرخ اذإ تقولا كلذ

 .روضحلا هل زوجي نمو «ريقفو ّينغ نم

 ماعطلا عانصتسابو اهلهأ روضحب اهيلإ يعسلاف «ٌةبرُق كلذ َّنأ تبث اذإو
 «ةبرقلا هذه ىلإ ةليسو .ةهجلا هذهل اهب عّربت نمم ةقفنلا عمجبو نيرضاحلل

 قفتم ةدعاق هذهو ءدصاقملا مكح اهل لئاسولا ذإ ؛ةبرق ةبرقلا ىلإ ةليسولاو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ةعمجلا ليصحت ىلإ ةليسو هنأل ًابجاو ةعمجلا ىلإ ىعسلا ناك كلذلو ءاهيلع
 ىلإ ةليسو هنأل ءبودنم ريقف ىلع قدصتلا ىلإ ىعسلا كلذكو «ةدوصقملا
 ىلإ يعسلاو «مارح ىلإ ةليسو هنأل ءمارح مارحلا ىلإ يعسلاو «بودنم
 «كلذب رس نم لكو ةقفنلا جارخإب كلذ ىلع نيعملا باثيو «حابم حابم

 ركذب مّلسو هيلع هللا ىّلِص هدلوم نامز روضحو ءرضحي مل وأ رضح ءاوس
 فرش للاعت هللا ْنأل ؛نامزألا نم هريغ نم ىلوأ هيف رورسلا راهظإو كلذ

 اًنيب دقو «تاقوألا رئاس نيب نم مّلسو هيلع هللا ىَلص هدوجوب تقولا كلذ
 رؤّطلا يف مّلسو هيلع هللا ىَّلَص هدلومب رورسلا كرتي مل هنأ لوألا ماقملا يف

 نع ةرابع لب «ءضحملا مدعلا نع ةرابع سيل كرتلا نأ حيحصلا ْنأو لوألا
 .ّدضلا لعف

 تقولا اذه فرشو رورسلا راهظإ َّنأ نّيبنف ؛ماقملا اذه يف اّمأو
 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ حص هنأل ؛نئسلا نم تاقوألا رئاس نع هزييمتو

 يف امك هتدالو موي هنأب كلذ لّلعو ءًاقلطم نينثالا موي موص ىلإ بدن
 هصيصخت ىلع لدي هموص ىلإ بدنلاو ؛موي نع ًاموي صّصخي ملو ؛«ملسم»

 هنإ انلق امنإو ءهيف ىنعمل سيمخلا ىلإ بدن امك «نامزألا رئاس ىلع هفرشو
 ريغ ىضاملا نامزلا ةداعإو ءهيف دلو يذلا نامزلا كلذ فرش ىلع لدي

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ رابتعالاب دهاشلاو «هلثم ميظعت دارملا نأل ؛ةنكمم
 ركذف «كلذ نع لأسف ءاروشاع موي يف ًامايص دوهيلا دجو ةنيدملا مدق امل
 «ىسوم يخأب ّقحأ انأ» :لاقف ءنوعرف ىلع ىسوم هيف هللا رهظأ موي هنأ هل

 .ثيدحلا «همايصب رمأو هماصو

 ةليل فرش كلذكو «هنيع هنأ ال «نامزلا نم كلذ لثم مويلا اذهو

 اذه ناك اذإو ءايندلا ءامس ىلإ نآرقلا اهيف لزن هنأل ناك امنإ انلق اذإ ردقلا

 ىلإ ءاشحألا ةملظ نم ميركلا َيبنلا اذه *'”ادوجو ينعأ  ًابسانم فصولا

 اذه ىوس دجن ملو  نونمؤملا اهب يدتهيل نيملاعلا بر ةلاسر غلبيل ايندلا

 .روهظ (:0)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 اميس تايعرشلا يف هب لومعم نظلاو «هب ُللَعُم هنأ ىلع ًارهاظ لد ,فصولا
 .موصلاب هميظعت ىلع صنلاو

 هيلع هللا ىَّلص رمأو «لوألا روطلا يف هتماص ةباحصلا َّنأ تبث اذإو
 مويلاف ءةّنس مويلا اذه موص نأ تبث اذإو «ةعدب هلعف نكي مل همايصب مّلسو

 دلوملا لمع لصأ ْنأ :لصاحلاو .نيناثألا نم هريغ نم دكآ هيف َدِلُو يذلا
 جّرخ دقو «مهدعب نمف ةباحصلا دهع نم ةلمجلا يف هنأو «ةعدبب سيل ةنس

 ءاروشاع موص يف ؟نيحيحصلا» ثيدح ىلع دلوملا لمع رجح نبا ظفاحلا

 :لاق «'(مكنم ىسومب قحأ نحن» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوقو ءهب رمألاو

 ءادسإ نم نيعم موي يف هب نم ام ىلع ىلاعت هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف
 ئلاعت هلل ركشلاو «ماع لك نم هريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ «ةمعن

 ٌيبنلا اذه راهظإ ةمعن قوف ةمعن يأو ءتلعف ةعاط يأب لصحي

 تناك نإف «مويلا يّرحت يغبنيف ؟مويلا اذه يف مّلسو هيلع هللا ىلص ميركلا

 اراهن تناك نإو ؛هوحنو ماعطإ نم هبساني امب ركشلا عقيلف ءاليل ةدالولا

 نم مويلا كلذ ةقباطم يعاري نأ دب الو ,ةقدصو مايص وحن نم هبساني امبف
 يأب يلابي ال كلذ ظحالي مل نمو ءءاروشاع يف ىسوم ةصق قباطيل ءرهشلا

 .هيف ام هيفو «ةنسلا نم موي ّيأ ىلإ هولقنف موق عّسوت لب «عيبر نم موي
 .رورسو مايصو ةالصو ةقدص نم ركشلا مهفي ام ىلع رصتقي نأ يغبنيف

 هوركملاو «مرحيف مارحلا نود حابملاب سأب الف ءوهللاو عامسلا اّمأو

 (مكحلا» حراش دابع نبا هللاب فراعلا لاقو ءًابدأ ناكرتيف ىلوألا فالخو

 ثيح «لوألا ردصلا يف نكي مل رمألا اذه نوكو :«لئاسرلا» باتك يف

 نم الو ءمسالا الإ ناميإلا نم نآلا قبي ملو «بولقلا يف خسار ناميإلا

 مويلا قبي ملو «سانلا ءالؤه نم امهباهذ بيرقو .مسرلا الإ مالسإلا عئارش

 هل ترظن «نيلسرملا ديس ركذب اوعمس اذإ مهنأ الإ نيدلا نم سانلا يديأب
 ئىقبُي ءيش يأ كلذ مهنم عزن اذإف مهتنسلأ هيلع ةالصلاب قلطنتو مهتدئفأ

 .كلذب قلعتي اميف لاطأو ؟مهيديأب

 نم رخآ ًالصأ دلوملا لمعل يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا جرخو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 دعب هسفن نع ٌّقع مّلسو هيلع هللا ىّلص يبنلا َّنأ :سنأ نع يقهيبلا ثيدح
 ءهتدالو عباس يف هنع قع بلطملا دبع هّدج نأ درو دق هنأ عم .ةّوبنلا

 هاَيِإ هللا داجيإب ركشلا راهظإ ىلع كلذ هلعف لمحيف ءايناث داعت ال ةقيقعلاو

 هسفن ىلع يَّلصي ناك امك «مدآ ينب رئاسو هتّمأل ًافيرشتو نيملاعلل ةمحر

 «ماعطلا ماعطإو «كلذل عامتجالاب هدلومب ركشلا راهظإ انل ٌبحتسيف «كلذل

 .ىهتنا «تارسملا راهظإو «برقلا هوجو نم هوحنو

 ظفاحلا هركذ امم بسنأ رجح نبا ظفاحلا هركذ ام :يطيغلا مجنلا لاق

 ناكف «نيعم تقو يف وهو ؛ماع لك رّركتم ءاروشاع موص َّنأل ,«يطويسلا

 صتخت الو رركتت ال اهنإف «ةقيقعلا فالخب ءهلثم روكذملا دلوملا لمع
 ءعرشلا لبق ناك هنأل «هنع نعي مل ةقيقعلا نم هدج هلعف امو «هنيعب تقوب

 يه اهتحص ريرقت ىلع ةّوبنلا دعب اهلعف يتلا ةقيقعلاو ءمكح هب قلعتي الف
 يوونلا لاق ءركنم هسفن نع هّقع ثيدح ْنأ ىلع ؛هنع ةعقاولاو ةعورشملا

 . ًاصخلم ىهتنا ءروكذملا جيرختلا طقسف «لطاب هنإ :(هعومجم» يف

 ةمكحلا :يرزجلا نبال «فيرشلا دلوملاب فيرعتلا» باتك رخاوأ يفو

 ىسيع دلوم موي ىراصنلا تلعف امك ءًاديع هدلوم موي ذخّتت مل هتمأ َّنأ يف
 .ءازعلاب رورسلا ًافاكتف «هتافو موي هدلوم موي نأ ؛مالسلا هيلع

 مل هيف فِلّثخا امل هنإ :لاقي وأ ءيل رطخ ام نسحأ اذهو :لاق

 كلذ يف نإ :لاقي وأ «نيديعلا ريغ عرشي ملو ةيفيقوت دايعألا نإ وأ «نّيعتي

 دس كلذ نإ :لاقي وأ «باتكلا لهأب هّبشتلا نع انيهن دقو ىراصنلاب ًاهّبشت
 امو ««ًاديع يربق اوذخّتت ال» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص لاق امك ؛ةعيرذلل
 .ملعأ هللاو .فطلأ ًالّوأ هيلإ ترشأ

 يف ديع مظعأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هدلوم َّنأ ةقيقحلا يفف الإو
 .ًاصخلم ىهتنا ءديعبلاو هتّمأ نم بيرقلا لمشيو ءديع يأو «مالسإلا

 يناهكافلا نبا هيلإ دنتسا ام ةلمج نم وه «ةبوجألا بسنأ هنإ لاق امو

 وه «هيف َدِلَو يذلا رهشلا نأ عم :لاقف ءهنع هللا افع دلوملا يف مالكلا يف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 الو داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 .نزحلا نم ئلوأب هيف حرفلا سيلف هيف يَفوُت يذلا رهشلا

 َّنِإ :اذه باوج يف لاقف «مدقت امك يطويسلا ظفاحلا هنع باجأو
 دنع ةقيقعلاب عراشلا رمأو «بئاصملا مظعأ هتافوو ءانيلع معنلا مظعأ هتدالو

 الو حبذب توملا دنع رمأي ملو «دلوملاب حرفو ٍرْكش راهظإ يهو «ةدالولا

 هنأ ىلع عرشلا دعاوق تّلدف ءعزجلا راهظإو ةحايّتلا نع هن لب «هريغ
 هيلع هللا ىَّلِص هتدالوب رورسلاو حرفلا ركش راهظإ رهشلا اذه يف ُنَسْحَي

 .هتافول نزحلا راهظإ نود ءملسو

 ذاختاب هللا رمأي مل :«فئاطللا» يف يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاقو

 .ىهتنا ءامتأم ءايبنألا بئاصم موي

 «نيديعلا يف عورشملا لمعلاب هيف رمألا مدع ةمكح َّنأ :رهظي يذلاو

 راهظإ بلط َلِكْوؤو «مّلسو هيلع هللا ىَلص هميركت يف ةدايز هللا نم فيفختلا
 نم «ناميإلا لهأ بولق يف يعيبطلا عزاولل برقلا لعفو روبحلاو رورسلا
 .ناولملا فلتخا ام «مّلسو هيلع هللا ىَلص ناندع دلو ديس نأش ميظعت

 نامعنلا دمحم يبأ نب هللا دبع ابأ انخيش تعمس :«ميظنلا ردلا» يفو

 ملسو هيلع هللا ىلص َّيبنلا تيأر :لاق ينورهزلا ىسوم ابأ تعمس :لوقي
 .دلوملا يف مئالولا لمع يف ءاهقفلا لوقي ام هل تركذف «مانملا يف

 . ىهتنا «هب انحرف انب حرف نم :ملسو هيلع هللا ىلص لاقف

 ىلع لدي ام ءادبإو «حرفلا ةياغ راهظإ مويلا اذه يف نمؤملل يغبنيف
 «ليزجلا رجألا ليمجلا دصقلا نسحب لانيل «حرتلاو رورشلا باهذو رورسلا

 ةباهملاو ةلالجلا ىصقأ هلو «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلع لوسرلا ميظعتب

 .ناَلَع نبا ةمالعلل «افصلا دروم» نم ًاصخلم ىهتنا «ميخفتلاو

 ريقفلا ملقب ه١1١ ةنس لاوش رشع سماخ يف هتباتك نم غارفلا عقو
 . ؟"نيمآ هّئمب مهل هللا رفغ دشار نب دمحم نب هللا دبع

 .(ةطوطخم) الملا ركب يبأ خيشلا لئاسر )5١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 هيقفلا ةمالعلا ىوتف

 يجرزخلا دمحم خيشلا ةحامس

 ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ريزو
 ًاقباس ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب

 اههيقفو دالبلا يتفمو

 ؟ماع لك يف ّيوبنلا دلوملاب لافتحالا مكح ام :ةلأسم

 :باوصلا دمتسأ ئلاعت هللا نمو باوجلا

 يفو جورب ءامسلا يف َلَعَجو «لاثم ريغ ىلع َنوكلا عدبملا هلل ٌدمحلا
 ِهَتَيرُذ نم لعجو «لامكلا تافص ل ٌبهوو َمدآ َّقَّلَخو «لابجلا ضرألا

 مهحنمو ٠ ءىّلْثُملا تافصلاب مهّصخو كلاَدْبَألاَو ءايلوألاو ءايبنألاو َلِسّرلا

 يف عاعشإ ٌردصم اونوكيل «ضعب ىلع مهّضعب لّضفو «ىَلُعلا تاجردلا

 1 ضرألا

 «َنيِرِخآلاو َنيِلَّوَألا ٍدِّيسو ٌنيلسرملا ٍفرشأ ىلع ُمالَّسلاو ٌةالَّصلاو
 هماسع

 : دعب ام ( ّنيعمجأ هبحصو هلآو ٍدَّمَحم اندّيس

 ىلع بجاولا َنِمَّل ءاقَولاب ّعماللا هّحيراتو ءىفْطْضُملا َلِئامش َّنإف

 هتريس نم ٌديفتسيل ِهِب ئنغتيو ءأرُكش هأرقيو ُهَرًرحيو هب ينتعي نأ ِملْسُملا
 .هتاظِعو هِمِلَك عماوجب ٌكسمتيو ءهتافصو

 هللا ىلص يّنلا ٍدلوم ٍةَءاَرِق ىلع ًءاملعلا ٌعمجأ ءءيضُملا ٍقلْطْنُملا اذه نمو

 ارك هتريسل ًةءارقو «ىَرْكّذلا هِذهل ًءايحإ لّوألا عيبر رهش يف «ملسو هيلع

 َنيِمِلْسَملا ووجوو ملعلا لهأ ماركإو ؛نيكاسملاو ِءارقفلل ماعطلا ماعطإو
 انني

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 "0 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 تاقوأ يف ىلعألا ٍهِماقم ٍلّيختو «ٍبَدَأو ٍقْوَشِي هيلع ٍمالَّسلاو ٍةالَّصلا راركتو

 .بّرَقلاو ٍلافتحالا

 نم ءراحص نم ّيلإ َدَرَو ٍلاؤسل اباوج ميركلا ئراقلا اهيأ دجتسو

 مراكمب ودشتو هراَكْذألا مهبولق ىذش نِم ٌقبعي يذلا دلبلا اذه يف يناوخإ

 1 .راّرُرلا مهقالخأ

 .ناَسّللاو بلقلاب ُهَلََرو ًاركاش هذخف «نايعلاك ربخلا سيلو باوجلا كيلإو

 راهظإ نم هيف اَمِل ءٌبَحَتْسُم مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدِلومب لافتحالا

 «ةيلع مدلسلاو َةالَّصلاو ءملسو هيل هيلع هللا / ىلص يبنلا ٍدلومب ريرسلاو ع

 .دراعت هللا هاقوت ىتح «ةرغص نم اهب بم يتلا راودألاو كالخأو

 ٍلاَمغألاب ُرِمْثَتو «ناميإلا يف ديزت يتلا ةبحملل ٌثعاب ٌلافتحالاو

 نأ برج اّمِم نإ :ّيرزجلا ُنبا ٌسمشلا ٌليلجلا ٍمامإلا لاق دقو ءَةَحِلاَصلا

 . ماعلا َكِلَذ نم ًانامأ هل َناك «كلذ َّلَعَف ْنَم

 ةنس ىفوتملا لبرإ ٌبحاص ءُرَّمَطُملا ُكِلَملا ءَكِلَذ ٌتَدْخأ ْنَم ُلَّرأو
 فرصيو ٌةيفوصلاو ٍءاملعلا ُنايعأ ُماَقُّث ىتلا َدِلاوملا ٌرضحي ناكو ءه ٠

 .رانيد فلأ ةئم ثالث دلوملا ىلع

 ةعدب ٌدلوملا نأ :ٌينالقسعلا رجح ُنبا ظفاحلا مالسإلا ٌُحيش ٌلدتساو

 دجوأ ةنيدملا لا مق امل ملسو هيلع هللا ىَلص هنأ اٍنْيَحيحصلا# ٍربخب ةنسح

 هيلع هللا ىّلص لاقف :نلاعت هلل ًاركش هموصن ٌنحنف « ىسوُم ىَجنو «ٌنوعرف

 . همايصب رمأو هماصف ءامكنم ىس ومب ٌّنَحَأ انأ» : مّلسو

 عاونأب «للاعت هلل ركشلا ٌلضف هنم هاَمَتْسُي :مالسإلا ٌحيش لاقف

 ٌداَعُيَو (ٌقمَقَن عفد وأ ٌةمعن ءادسإ نم ( نعم موي يف هب َّنم ام ىلع «تادابعلا

 .مويلا كلذ لثم يف ٍةنس لك يف كلذ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 يف مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا زورب ٍةمعن نم ٌمظعأو لضفأ ٍةمعن أو

 .مّلسو هيلع هللا ىَلَص ةمحّرلا يبن : !!مويلا كلذ

 بجر ُننبا ظفاحلا مهنم ٠ ءاملعلا نم ٌريثك ٍلالدتسالا اذهب هقفاوو
 هجرخأ امب ٌتحتسم دلوملا َّنأ ىلع ٌيطويسلا ُةَماّلعلا ّلدتساو «ٌيلبنحلا
 هيفن نع َّقع مّلسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا نأ هنع ُهَللا يضر سنأ نع ُيقهيبلا

 ال ٌةقيقعلاو «هتدالو عباس هنع قع ٍبلطملا دبع ُهّدِج نأ ٌلاحلاو «ةّوبنلا َدعب

 ةمحر هراهظإ ىلع ركشلل راهظإ .هلعف يذلا اذه نأ ىلع ٌلَمْحيِف ءٌداعُت

 .هسفن ىلع ىَّلَصُي ناك امك «َنيملاعلل

 مّلسو هيلع هللا ىّلص ودِلومب ئلاعت هل ٍرْكشلا ُراَهظإ ال ٌبحَتُم ٌتِحَتْسُي كلذلف

 دمحأ ٌتيدحلا اذه ئوَر «تاّرسملا راهظإو «ماعطلا ماَعظِإَو .عامتجالاب

 .ٌراَّربلاو

 نب ٍنمحرلا ٍدبع نب ٌميهاربإ قاحسإ يبأ ةودقلا ٍدهازلا مامولا نع ءاجو

 ةيوملا لمعي ناك ًةييطب ناك امل هل ؛مهيلع وللا ٌةمحر ةعامج نب ميهاربإ

 .ًادلوم

 ُهنع ُفَّمَحُي بهل وبأ َناك اذإ :ئلاعت ُهَّللا ةمحر ّيزوجلا ُنبا لاق
 ةئيراج ِهِقّْنِعو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص يِبنلا ٍدِلومب ِهِحرفب نينثالا ًموي ُباذعلا
 ام ٌلذبيو ءودِلومب ٌّرَسُي يذلا ملسملا لاح امف « َدِلَو موي ّيبنلاب ُهتَرَشَب يتلا

 ؟هيلع ٌرِدَقي

 يف يقشمدلا نيدلا رصان نب ٌُدمحم ُسمشلا ظفاحلا لاق ام نسحأ امو
 : كلذ

 اَدَّلَخُم ميحجلا ىف ُهاَدَي ,  ُهّمُذ ءاج ًارفاك اذه َناك اذإ

 انما رورسلل هنع ُتَّمَحُب امئاد نينثالا موي يف ُهْنأ ىتأ

 اًَدَحَوُم ٌتامو ًارورسم َدّمحمأب ٌهَرْمُع شاع يذلا ٍدبعلاب ٌنَظلا امف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 51١١ داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 يفانحألا ءاملعا ضعب نع م ىديبتلا مرضا" باتك رخآ يف

 200 َكلدتلَسُر آمو# :هّيبنل ٌلوقي نلاعت هللا ّنأل (ٌّسَحَتْسُم دلوملاب ٌلافتحالا
 . معنا مظعأ نم يه ٌةمحرلاو 2[ :ءايبنألا] 49 َيَِلَعْل هَ - ملم 0-0

 «مّلسو هيلع هللا ىَلص هيلع ٍةضئافلا معّنلاب ٍثْدَحّنلاب ُرمألا َدَرَو دقو

 .َنيِمَلاعلا مَعِن ىلع ٌةقئاف ىَمْظُع ٌةمعن هنأ ٌُرهظي ٌثيحب «ةّيليصفتلا ٍتانايبلاب

 هيلع هللا ىَلص ِهيَطِساوب ءائيلع ةّضئافلا ٍمحّنلاِب ثيدحتلا اًئيلع ٌبجي امك
 َةصقل ىلاَّتلا ظعاَولا ىلع ُتجاولا ناك كلذ ٌمِلْغ ٌثتيحو ءمّلسو

 نأ ءانيلإ ىمظعلا ِةَمْعْنلا ٍلوصو بس ّوُه يذلا ءمّلسو هيلع هللا ىلص ودِلوم

 ٍةدالول َةَكِطْوَت اهلعجي ثيحب .ًاليصفت ةروكذملا لئاضفلا ًالوأ نيب

 ٍةدالولا ٌلئاضف ًاليصُفَت َنّيبُي َّمُد ءاَنْيَلِإ هِلوصوو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص ئيبنلا

 'اكرصت ىهتنا) .انيلإ لوصولاو

 ال ؛مّلسو هيلع هللا ىلص ويلومب لافتحالا نأ تي ُ ًةريثك ًاهوجو ٌرَكذو
 ماكحلا روص رارقإ : اهنم .هُكرَت يَِبْنَي الو ٌبَحَتْسُم َنامزلا اذه يف امّيس

 اميف َّنأل ؛ةماع وحلصم نم كلذ يف اَمِل «ّةقباسلا ٍروصلا ٍريغ ىلع ةاضقلاو

 تاءارجإ ذاختا نم َّدب الف ٍنامزلا اذه ىف اّمأ «نيّدلا ىلع دامتعالا ىضم
 عمتجملا ىلع كلذ دوعيو ءاوُعاطُيل بولقلا يف ْمِِيَئاكم َتابثإ ٌنِمْضَت

 .يقوقحلا يف ةاواسملاو نانئمطالاب

 هل لاق امنع «قطرشلاو بكاوملا ذاَخَتا

 ا 1١6

 . كاهنأ الو كرمآ ال :هل لاق ءكاذه لثمل نوجاتحمو ودع راوجب اَنِإ

 .اهنم ضعب اذه «ٌكِلاحب ُملعأ َتنأ هانعمو

 طارصلا ءاضتقا» هباتك يف لاعت هللا همحر ةيميت نب دمحأ خيشلا ركذو

 ٍهِعابنا يف مّلسو هيلع هللا ىَلِص ّيبنلا ًةبحم َّنأ ركذ نأ دعب «ميقتسملا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 هذاختاو دلوملا ميظعتف١ : لاق نأ ىلإ مالكلا اذه يف لاطأو هيدهب ءادتقالاو

 ءهدصق ٍنِسُحل ٌميظع ٌرجأ هيف هل نوكيو سانلا ضعب هلعفي دق ًامسوم

 نم ُنُسْحَي هنأ كل هّنمَّدَق امك مّلسو ِهِلآو هيلع ُهَّللا ىَّلص هللا لوسرل ٍهميظعتو

 نع دمحأ مامإلل ليق اذهلو ددسملا نمؤملا نم حبقتسي ام سانلا ضعب

 اذهف غد :لاقف كلذ وحنو رانيد تفلأ ٍفحصم ىلع َقَقْنأ هنإ ءارمألا ضعب

 فحصملا ةفرخز َّنأ هّيهذم َّنأ عم «لاق امك وأ ُبَمَّذلا هيف َقِفْنُأ ام لضفأ

 . ةهوركم

 ميظعتل هب َلافتحالاو ٍدلوملا لمع َّنأ مالكلا اذه نم ُداَمَتْسُي
 1 يشع جاو اش ف اس يف لا نو منو هلي ل نص نبا

 .ةَلمعن نأ انيلعف

 ملع نم ه ٍهيوحي امل ملعلا سورد نم ٌسرد ٍدلوملا ةءارق نأ ىلع

 ىلع ُبجي يتلا ةيافكلا ضورف نم خيراتلا ٌملعو ه لئامشلاو ةريسلاو خدك

 َرَمِي يذلا مّلسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا ةأيح خيرات يفو

 : هئْيَعِب ٍدرف لُك ىلع ٍنابجاو نارمأ هللومب ٍلافتحالا

 .ناندع ىلإ مّلسو هيلع هللا لص هبسن ٌةفرعم : لوألا

 ىلإ َرَجاَمو هيلإ يحوأو اهيف أشنو ةكم يف َدِلُو هنوك ةفرعم :يناثلا
 دنع ُعماَّسلاو ئراقلا هب رْعشي ام ىلإ ٍةفاضإلاب ءاهب َيَفوُتو ٍةَرَّونملا ٍةنيدملا
 ةبحملا ديدجتو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هيلإ قوشلاو ةريرعشقلا نم هلئامش ركذ
 . صالخإلاو

 .'*"”هلعأ هللاو
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  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 دلوملاو ليَجغلا ماَمإلا

 دمحم ديسلا هللا ىلإ يعادلا دهاجملا قّقحملا ةمالعلا مامإلا بتك

 :لاقف ءلّيَجعلا يداهلا دبع

 7 ريح ْمُكْش» :نيبملا ركذلا مكحم يف لئاقلا «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 لآ 4ِهَّمأي َدْومْؤُتَو ٍركدنلا نع تَوَهنَتَو ٍنوُرعَْلِي ةوردأت نيد ْتَجُْأ هَ
 ةادهلاو ةاعدلا مامإو «نييبنلا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو ١٠١١[« :نارمع

 ّلِإ ٌعدأ# :ىئلاعت هلوق هيلع ٍلزئُملاو «نيملاعلل ةمحر ثوعبملاو «نيحلصملا

 ْرَلَعَأ وه كير َّنِإ نَمحَأ ى ىَلب رهلِردعو ٌةئَسلَل َةَلكِعْرْلاَ ٍةمكجلاب َكْيَر لس

 هللا تاولص 211١6 :لحتلا] 469 َنيَئَهُمْلأب ملعأ رهو هِلِسَس نع َّلَص نَمِي

 مهب هللا َّرعأ نيذلا «نيدتهملا نيداهلا هباحصأو هلآ ىلعو هيلع ئلاعتو كرابت
 مهعم انيلعو «نيدلاو ايندلا فرش اوزاحف «مانألا مهب حلصأو «مالسإلا

 نيمحارلا محرأ اي كتمحرب مهيفو

 هللا ىَلص مظعألا ةيناسنإلا ذقنم ثعب دق ئلاعتو كرابت هنإف :دعب امأ

 هنذإب هللا ىلإ ًايعادو ءًاريذنو ًاريشب ًةفاك سانلا ىلإ ملسو هلآو هيلع لاعت

 هيلع لمحف ءًاريبك ًالضف هللا نم مهل نأب نينمؤملا رّشبو «ًارينم ًاجارسو

 ةمألا حصنو «ةنامألا ىّدأو ةلاسرلا ميلستلاو ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو

 يتلا ةمحرلا نم للاعتو كرابت هللا هبهو امب «ليبسلا ءاوس ىلإ اهادهو

 بر نم ٌبطاَخُملا وهو كلذك نوكي ال فيكو «تاقولخملا عيمج تعسو

 :ءايبنألا] 9*4 تيِيلَصَْل َهَمحَي اَّلِإ كلتأَسأ آبو :هلوقب ئلاعتو كرابت ةّدعلا

 هتّمأل ةيقيقحلا ةروصلا «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هلآ ىلعو هيلع ناكف

 هئاملعو مالسإلا لاجرب هتنامأ تغلبو «هتعيرش هنع تلمح يتلا ةيمالسإلا

 4 ةياهرلا ىلع دولا ايصصختلا ةبثكملا»



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له "1

 هلآو هيلع هللا ىَّلص مركألا مهدئاقو مهّيبن نم اولعج نيذلا «راربألا راهطألا

 َدَمَلا# :ئلاعتو كرابت مهّبر لوق نيقبطم «ةوسأ فرشأو ةودق مظعأ ملسو
 هللا رثذو رخاآلا مويلاو هللا وجرب نك نمل ةئَسح ةوسأ وهل لوشر يف كَل َن 0 ور رس هوم مورو م هوءع لم 2 دغر سل وا م 000 . ل 2000

  409 3:بازحألا] 0١[.

 أ مهب انقحلي نأ ئلاعتو كرابت هللا وعدنف
 ع ص

 هنإ ًالاوحأو الامعأو ًالاوق

 .ءاعدلا بيجم بيرق عيمس هناحبس

 رومأ نع ئلاعت هللا يف نيّبحملا ةوخإلا نم ةلئسأ ينلصت ام اريثك
 «ةيمالسإلا مساوملا يف ةصاخو ؛تاعامتجالاو دلاوملاو راكذألاب قلعتت
 ال ةمومذم ةعدب تاعامتجالاو دلاوملا هذه نإ :لاقي امع اهيف نورسفتسيو

 . مّلسو هيلع هللا ىَلص هلوسر الو ىلاعت هللا اهاضري الو «مالسإلا اهّرقي

 «دلاوملاو تاعامتجالا هذه ةيفيك نع ةوخإلا ءالؤه ىلع انياوج ناكو

 ؟اهنم دوصقملا امو ءاهيف لعفي اذامو

 ىلاعت هللا نوركذي ءهلوسرو هللا يف ًاّبح كلذ نولعفي مهنإ :انل ليقف

 :اولاق ؟مارح اهيف عامتجالاو راكذألاو دلاوملا هذه نإ مكل لاق نمو ٠

 يف نيدلا نم تسيلو «ةركنم ةعدب لامعألا هذه نإ :لوقي ءاملعلا ضعب
 .تاركنملا اهنإو «ءيش

 نوريثك مهف ءاملعلا هابشأ امأ «ءاملعلا نم دحأ كلذ لوقي نأ قدصأ ال انأو

 هلل مهركذ سانلا ىلع اوركني نأ نكمي ال ؛ةوخإلا اهّيأ ءاملعلا

 © اليو 154 حسم © انيك 15و هلل اول انما نيل ملكي :ئلاعت
 َداَكَم رولا َلِإ ٍتلظلا َنِي ٌركعرخيل مثكيتلتو ملَع ليصب ىِذَلا وه سامر عا ا عش 7 سر يل سس 3 لس ل ساطي مرر مر يم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "6 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 46 انيك امل ل َّدَكَم ٌدَلَس ٌمَوَقَي ني قْنَبَع © اميحر َنيِنِمْؤَمْلاِ

 .[45 5١ :بازحألا]

 نأ نكمي ال «مالسإلا ماكحأو مالسإلا اوفرع نيذلا مالسإلا ءاملع

 فرشأو ءايبنألا متاخ داليم ىركذ يف نوعمتجي نيذلا نيملسملا ىلع اوركني

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ىلع نوملسيو نولصي ؛ ءامسلاو ضرألا لهأ

 نإ :ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم نوفرعيو نوملعيو نولتي نيذلا مهو مّلسو

 اوُمْلَسَو ِهْتَلَع ْاوُلَص ْأوتَماَء تيِدلا مكب ّىّبلأ لع َنْلَصِي ُهَنَكِبَلَبَو َهَن

 ال هتعيرشو هللا اوفرع نيذلا مالسإلا ءاملع نإ :[555 :بازحألا] 469 اًميِلْسَ

 ةلاهجلا نم ةجردلا هذه ىلإ مهماهفأو مهمالقأو مهمادقأ َلزت نأ نكمي

 لوقي ام لك يف تبثتي ليلاعت هللا عرشب 0 نإ .فافسإلاو ةجاجللاو

 كرابت مهيف لاق نم ةيواه يف عقي نأ ةيشخل 00

 أوراقي مارح اذنهو لئلَح اذه بزكلا مُتنِسلأ ُفِصَت اَمِل أوُبوفَت الو» ري
 .[105 :لحنلا] 59 َنوُحْلْمب ال 4-0 ل َبِزَكْلا رَثأ ّلَع 220 0 7 5 َ نإ بكل مَ ص

 مولع يف عارذ الو مهل عاب ال نيذلا ملعلا بالط يم بلطأ يشنإ

 ايتفلا اوكرتي نأو ءمهتمأو مهنيد ىفو مهسفنأ يف هللا اوقتي نأ «مالسإلا

 كلتو مهتلاهجو مهروصب اندئاقعو اننيد انيلع اوبرخي الأو ءاهلاجرو اهلهأل

 :لولاعتو كرابت هللا لوق مهيف قدصي نأ ٍىشخأو اهب انيلب يتلا 0

 ممم نوبَسَ رهو اند دلل يف يف َمُييَعَس َّلَص ندا © التم َنِرَسضْفْلاِ كيل لَه م

 3٠0١ ٠١[. :فيكلا] <49 اَعْنَص 0

 تاعامتجالاو دلاوملا هذه :نولوقي٠ينغلب امك ةلهجلا ءالؤه ضعب نإ

 هللا ىَلص هللا لوسر ىلع نولصيو ئلاعت هللا نوركذي نوملسملا اهيف عمتجي يتلا

 هيلع هللا ىَلص هللا لوسر اهنع ىهن يتلا تاثدحملا نم يه امنإ ءمّلسو هيلع

 هللا رفغتسأ «ا(در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :هلوق يف مّلسو

 ىلع يّلصيو لاعت هللا ركذي يذلا له « «نيلهاجلاو نيبنذمللو يل

 ؟هنم سيل ام مالسإلا يف ثدحأ «هداليم موي مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 .مكيلع بيع ةعامج اي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له فلح

 مل مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ىلع نوّلصملاو نوركاذلا ءالؤه
 :ئلاعت هللا لوق اوقّقح ءاوقّبط ءالؤه .هنم سيل ام مالسإلا يف اوثدحي
 َهَلَأ َنِإإ9# :ليلاعت هللا لوقلا اوباجتساو «[5١؟ :ةرقبلا] 4م نونا
 «(©) اًَمِيلْيَش ْاُمَْسَو هيلع اوُلَص ْأومَماَء بلا امآكي بل َلَع 1ع َنلَصِي ٌدَنَكِبَلَبَ
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةّرق الو لوح ال 205 :بازحألا]

 ءايعدألا نم يأ) هباحصأ نم مالكلا اذه ًايصخش انأ تعمس ول
 نم لوقلا اذه تعمس ولو «مئاهبلا فوفص يف مهتجردأل (مئامعلا يسبالو
 نميف يبنتملا هلاق ام مهيف تلقل «ةضيرعلا ئحللاو ةليوطلا نوقذلا يوذ

 :ءالهجلا نم وهو مهّيزب مهدّلقيو «ءاملعلا سابل سبلي

 انيملسملالويخ اهمعطنف ًاشيشح تناك ىحللا تيل الأ

 اوضّرعتي الأ ةعيرشلا مولع نم ًارفاو ًاطسق اولاني مل نيذلل لوقأ .لجأ

 لالحلا رمأ يف اهيلإ نيملسملا اوهجوي وأ اهوفرعي نأ نم لقأ ؛مهرومأل
 هذه نإ .بحتسملاو هوركملاو حابملاو بودنملاو زئاجلاو ءمارحلاو

 حبصأ اّلِإو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ةلمح نم اهبابرأو اهباحصأ اهل دعاوقلا
 نوكي انهو ءٌبدو ٌبه نم لك هيفو ؛هيلع لّوقتيو لوقي ىضوف انمالسإ
 .نيملسملاو مالسإلل رامدلاو بارخلا

 هيف رّدصتي نامز نم هللاب ذوعأو «مالسإلا مساب مالسإلا بيرخت نوكي
 :ءاملعلا هيف يوزنيو «ءالهجلا

 اياكرلا نم راحبلا تقتسا اذإ ءاوترا ىلإ شاطعلا لصي ىتم

 اياوزلا يف رباكألادعق اذإ داسف نع رغاصألا ىهني نمو

 مالسإلا مساب «مالسإلا نومدهي نيذلل لوقأ يتملك ماتخ يفو
 هباتك ةوالتو «هلوسرو هللا ّبح ىلع نوعمتجي نيذلا نيملسملا نوبراحيو
 لوقأ ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هئايبنأ مامإو هلسر متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو
 نب دمحم انالومو انديس مظعألا ذقنملا لوق هيبنتو هيجوت ىلإ مههجوأو مهل

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "11 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 نإف «قفرب هيف لغوأف نيتم نيدلا اذه نإ» :مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا دبع

 هيلع لوقيو ««ىقبأ ًارهظ الو .عطق ًاضرأ ال  لوهجلا لوجعلا  تبنملا

 مهدّوز نميلا ىلإ هلسر ثعب امنيحو ««اوفنعت الو اوملع» :مالسلاو ةالّصلا

 ,«اورسعت الو اورّسيو ءاورفنت الو اورّشب» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوقب

 يه هذه «(«ءيش لك يف قفرلا بحي هللا نإ) :ملسو هيلع هللا ىلص لوقيو

 سانلاب اوقفراف «ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تاهيجوتو مالسإلا بادآ
 نيد اننيدف «ءمهومحرت نأ بجي مهومجرت نأ لبقو (ءايعدألا) وأ ةاعدلا اهيأ

 .ةنسحلا ةظعوملاو نيّللاو ةمحرلا

 نوركنت فيك 2187 :ةرقبلا] امسح سان ْاوُلوُقَك# :ئلاعتو كرابت لوقي
 ءءاعدلاو ركذلاو نآرقلا ةوالتل نوعمتجي نيذلا نيملسملا ىلع هللا مكاده

 نولهجت مكنأ كش الو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هللا قلخ فرشأ ىلع ةالصلاو

 هللا تويب نم تيب يف موق سلج ام» :مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر لوق
 تلزن الإ - ئلاعت هللا نوركذي :رخآ ظفل ىفو هللا باتك نوأرقي ليلاعت

 .«هدنع نميف هللا مهركذو ةكئالملا مهتّحو «ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع

 مكيلعف ءركنملا نع اوهنتو فورعملاب اورمأت نأ متدرأ اذإ :مكل لوقأ

 ءناكم لك يف ٌمطو مع يذلا داسفلاو تاقبوملاو ءروجفلاو رومخلا راكوأب

 مهبيبح ىلع نولصيو دلوملاب نولفتحيو مهبر نوركذي ئلاعت هللا دابع اوعدو

 نمو «نيدباعلاو نيركاذلا مامإو «نيملاعلا ةمحر ءمهذقنمو مهعيفشو
 :ئلاعت هلوق هيلع لزنأ نمو «نيعمجأ تاقولخملل ًارون ئلاعت هللا كسرأ

 دم الو ٌةَهْجَو َنوديِرُي تعلو َةْوَدَعْلاِ مهيد توعُدي نذل مم َكَسْفَن ريصَأَو

 هوه َعبَتأو انو نع ُمَْه اَلَمْعَأ نم علم الو ايدل ةزيحلا ب

 آنإ رك قا نمو يؤم ةط نم َرْكَيَي ني ُنَعْلآ لَو 6 اَْيَد ُرَ أ تاكو

 ىِوّتَس ٍلْهَمْلَ وأمي اثاَعِ أوُتيِغَتَس نإَو اَهُفداَرَس 2 طاَحَأ ارا َنييلَِطلِل اندم

 هللا قذص [5 038 :فهكلا] 409 اَقَفَْرُم ْتَهََسَو ُباَرَشلا حشي وجل

 . ميظعلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 .باوجو لاؤس ةلئسألا هذه تاقوألا نم ريثك ىف ىنيتأت تناك : ةظوحلم

 ؟ةعدب مأ ٌةَنُس مّلسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر داليم مويب لافتحالا له

 نب دمحم انالومو انديس تانئاكلا دّيس دلومب لافتحالا نأ :باوجلا

 باثي ةميظع ٌةَبْرُقو ٌةَّبَحَتْسُم ٌةَنُس هيلع همالسو ئلاعت هللا تاولص هللا دبع
 هللا ناوضر حلاصلا فلسلا جهن ىلع فلخلا راس اذكهو ءاهب نولماعلا

 . مهيلع ىلاعت

 مايصل هتموادم نع لئس مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نأ تبث دقو

 : اذه ىنعمو « (هيف تدلو موي كاذ» :مّلسو هيلع هّللا ىلِص لاقف «نينثالا موي

 .ًادمحو هلل ًاركش فيرشلا هدلومب لفتحا مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر نأ

 موي اهنودعقيو ايندلا نوميقي نيذلا نيركنملا ىلع هب درن ام اذهو
 ءمّلسو هيلع هللا ىَلص مظعألا مهّيبنو مهلوسر داليمب نيملسملا لافتحا

 نأ ىلع هب اوللديل فيرشلا ثيدحلا نودروي مث «ةعدب هنإ كلذ نع نولوقيو

 رومألا نم مّلسو هيلع هللا ىَلص نيملاعلل هللا ةمحر داليمب نيملسملا ءافتحا
 نع فيرشلا ثيدحلا نوركذي مث «مالسإلا اهركني يتلا ةثدحتسملا

 لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو» :اذكه «نيدلا يف عادتبالاو تاثدحتسملا

 .ارانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم

 ع 5 د 03

 الاثتما اوعبتا امنإو ءاوعدتبي :ةيملسملا نإ « برااي مهللا
 4 ا 1 1 ب مل َ 7 , وضم ملس 3 مهلل ع

 4«ِهتَع اُلَص# :لاقو 4١[« :بازحألا] َشَأ أوُرْكَْدأ# :لئاقلا للاعت هللا رمأل

 ! ؟رانلا ىف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو « ةعدب هذه له كا :بازحألا]

 لفتحا ئلاعتو كرابت هللا نإ ءاّنم ُءالَهَجلا لعف امب انذخاؤت ال ّمِهّللا
 هيلع ٌمَكلَسَو# :لاقف «ميلستلاو ةالصلا لضفأ هيلعو انيبن ىلع ىسيع داليمب
 ميظعلا نآرقلا اذه ٠6[: :ميرم] © اح ُثَعَبِي مويو تومي موبو دلو موي
 هللا رفغتسأ ؟رانلا يف ةلالض لكو ةلالض كلذ لهف ء«ءايبنألا داليمب لفتحي

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ناميإلاو نيدلا نبا اي كيلإ
 متاخ مظعأ راتخملا دلوم نع

 ًارّشبم نيملاعلل ىتأ نم نع
 ةعرش فرشأب ًارون ىتأ نم نع
 هباتكب هّبر نم ىتأ نم نع
 ًاحضوم تازجعملاب ىتأ نم نع
 ةقاب اهذخ فاصوألا هذه نع

 دمحأل ٌبحملاو ةعيرشلا فيس
 هيدهو يبنلا عرش نع داذ نم

 قفوم يعذوللا مامإلا كاذ

 مهالوأ نم هَّللا دونج نم وه
 الضانمو التاقم ةايحلا ىضقو

 هدانزو هداوز يببنلاٌّتح
 هجارسو هملع دمحأ رون نم

 مهلوقو نيلهاجلاب ثرتكي مل
 هيبنو هعرشو هلإلا فرع

 هيبنلعيشتو ةبحمب

 ةجحبو ةوقب ليلدلا يطعي
 دمحم ريشبلا يداهلا دلوم نع

 ًاهبنمو ًاهقفمو ًاهجومو

 اهفالسأ ىلع انتّمآريستل

 مهعرشبو مهنيدب نيلهاجلا
 انمالسو انتالص نوركني مه

 ًامئاد ىلصن نأ بجوأ هللا

 ًابطاخم َيبنلا ىلع هلإلا ىَّلص
 مهعيمج ماركلا ةكئالملا اذكو

 لا

 نايبتلاو تاحفنلا نم ًاضيف

 نمحرلاةمحرو ءايبنألل

 ناسنإلاو نوكلل ًايوادمو

 نانحو ةماركو ةلادعو

 ناردألارئاسل جالعلاهيف

 نارقلا جهنمب ةاجنلا لبس

 يناير دهاجمو ملاع نم

 يناهبنلاب فورعملا قداصلاو

 ناهربلاو ءاضيبلاةّجحلاب
 ناسلو هلعف يف حفانمو

 ناحجرلا ةمعنو عافدلا فرش

 نالعإلاو رسلا يف هنيد نع

 ناديملاةحاس ىف هحالسو

 ناّيدلا ةعرشل ريفسلاوهف

 ناملغلاو ءاهلبلاةهافسو

 ناميإللاو مالسإلا ىلإ اعدو

 يناسنإ هّجوت لكب ىضمو

 نايبو ةغالبو ةديقعو
 ناطيشلارهاقو مانألارخف

 نارسخلانمهتّمأءانبأ

 نايبصلاةهالب عامتسا نود

 ناريحلا ةملظب نيطباخلاو

 يناندعلا ىفطصملل انءاعدو

 ناقرفلاو ليزنتلا مكحم يف

 ينارونلاهلوقب مانألا لك

 ناسحإلاو لضفلا كاذب تفرش

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 اومّلسو مانألا رون ىلع اوّلص

 ةرمزو نوسلفملا نولهاجلاو
 اومرح مم اوعنش مه اوركنأ مه

 هرمأو هلإلا لوق اومهفي مل

 مههلإ ميظعلا هللا اوركذي نأ

 ٌةعدب املاق هللا انركذ اذإف

 ةهافسو ةناجمل عمتجن مل

 ّيبنلا ىلع ةالصلل انعمتجا نحن

 هلعفو لوسرلا لاوقأ عامسو
 اوفصنأو باوصلل اودوع موق اي

 هلاق نم ىلع بوسحم لوقلا
 هنإاعيمج انيدهيهّللا

 ىقتلا يلوأ نيلّوألاب اوهّبشتو
 هداهج ّىح هّللا ىف اودهاج نم

 ةداعس دابعلا تر مهلانأف

 مهّبحبو مهبانقحلي هللا

 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ناوضرلاو تاتجلابزوفلل

 نارقألا نع اوَذش مهبزح نم
 نآرقلاو ركذلا عامتجا لك

 ناقتإلا يذ رونلا ىف هدابعل

 ناميإلاب غيص ًاريشك ًاركذ
 نارينلا ىلإ وعدت ةلالضو

 ناركسلاو تانيقلا ةحاس ىف

 نائملادحاولاركذ عامسو

 ينآرقلاملسملل ةوسأوه

 نايذهلاةرشك نماوبذدأتو

 نازيملاة مك ىف هباحصل

 ناهربلا ىلإ يداهلا هناحيبس

 نالعإلاو ٌرسلا ىف اوصلخأ نم

 نامز لكو ناديم لك ىف
 نانج رادو ايندلا هذه يف
 نارفغلاو راتخملاةعافشو

 ةرهاقلا /ليجعلا ىداهلا دبع نب دمحم

 ها٠5١ ةنس مظعملا ناضمر رهش ةرغ

 4 ةيباهولا ىلع درلا ةيصصختلا ةبثكملا



 زاوج يف مكحملا لوقلا

 مظعألا نئبنلا دلومب لافتحالا

 ناولع ميلس خيشلل

ّضمو ةعيبر رخفو ءرشبلا ديس راهظإب انيلع معئأ يذلا هلل دمحلا
 «ر

 ءرجحلا هيلع مّلسو ءرمقلا هل ٌّقشن قشلا نم دمحم انديس ىلع مالَلاو ةالصلاو

 اميظع هيدل ًالضف ٌُهلاَتأَو دمحم هاج ردق مّطع هّللا

 اميلست اومّلسو هيلع اوّلِص هقلخل لاق ليزنتلا مكحُم يف

 «قحلا بيبح دلوم ىركذ ىهو الأ « ةبيط ىركذ مايألا هذه انيلع ّلطت

 .ملسو هيلع هللا ىَّلص دمحم انديس «قلخلا ريخو

 ضرألا قراشم يف نوملسملا اهب لفتحي «ةميظع ةبسانم نم اهل ايو

ل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم اندّيس زورب ىلع للاعت هلل ًاركش ءاهبراغمو
 هذه

 .ايندلا

 هلا ىلص هللا بيبح ةدالو ىركتي لاقتسالا لمع ثدحأ نم لوأ نإ 0

 راثآ هل تاكو .فارجألا ءاربكلاو .داجمألا كولملا د دحأ | نيكتكب نب ّ

 .دويساق حفسب يرفظملا عماجلا رمع يذلا وهو «ةئسح

 كلملا ينعي - فيرشلا دلوملا لمعي ناك :؟*””هخيرات ىف ريثك نبا لاق

 .111557/5) ةياهنلاو ةيادبلا (5)

 حل
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ءًاعاجش ًامهش ناكو «ًالئاه ًالافتحا هب لفتحيو لوألا عيبر يف  رفظملا

 وبأ خيشلا هل فص دقو هاوْكَم َمَرْكأو ُهَللا ةمحر ًالداع ًاملاع القاع ًالطب

 ريشبلا دلوم ىف ريونتلا» :هاّمس يوبنلا دلوملا يف ًادلجم ةيحد نبا باطخلا
 ْنأ ىلإ كلملا ىف هتّدم تلاط دقو «رائيد فلأب كلذ ىلع هزاجأف ««ريذنلا
 ةريسلا دومحم «ةئم تسو نيثالث ةنس اكع ةنيدمب ةجنرفلل رصاحم وهو تام

 يأ) هدنع رضحي ناك هنأ :«نامزلا ةآرم» يف يزوجلا نبا طبس ركذيو

 ها .؟؟2ةّيفوصلاو ءاملعلا نايعأ دلوملا ىف (رفظملا كلملا

 نايعأ نم ناك :ةيحد نبا ظفاحلا ةمجرت يف ''*””ناكلخ نبا لاقو
 .ها ىالضفلا ريهاشمو ءاملعلا

 هيلع هللا ىّلص هللا لوسر دلومب لافتحالا نأ :هللا مكمحر اوملعاو
 هيلع هللا ىلص يبنلا دهع يف نكي مل لمعلا اذهف «ةنسحلا عدبلا نم ملسو

 . ةرجهلل عباسلا نرقلا لئاوأ ىف ثدحأ امنإ « هيلي اميف الو ءمّلسو

 دعب ثدح دلوملا لمع نأ :«هيواتف» ىف يواخسلا ظفاحلا ركذو

 رابكلا ندملا يف راطقألا رئاس نم مالسإلا لهأ لاز ال مث «ةثالثلا نورقلا

 هدلوم ةءارقب نونتعيو «تاقدصلا عاونأب هيلايل يف نوقدصتيو «دلوملا نولمعي

 لمع ىف دصقملا نسح» :اهاّمس ةلاسر *”يطويسلا ظفاحللو
 رّسيت ام ةءارقو سانلا عامتجا وه يذلا دلوملا لمع لصأ نإ :لاق ؛«دلوملا
 .ملسو هيلع هللا ىلص نبنلا رمأ أدبم ىف ةدراولا رابخألا ةياورو «نآرقلا نم

 نم نوفرصنيو «هنولكأي طامس مهل دمي مث «تايآلا نم هدلوم يف عقو امو

 .(519/9) نايعألا تايفو (:5)

 )١897/١ -/1١99(. يواتفلل يواحلا 0)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 7” داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 امل ءاهبحاص اهيلع باثي ىتلا ةنسحلا عدبلا نم وه «كلذ ىلع ةدايز ريغ

 اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف َّنس نم» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر
 يف ملسم هاور «ءيش مهروجأ نم صقني ال هذعب اهب لمع نم رجأو

 .؟حيحصلا»

 مهنم نيدهتجملل يأ هتّمأل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا صخر دقف

 هللا دنع وهف ؛ ًانسح نوملسملا هآر امو « ًانسح هوأر ام نيدلا يف اوُِدْحي ْنأ

 هثدخأ ام كلذ نمف ؛هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع لاق امك ءنسح

 , ؟؟”ةعمجلا موي نات ٍناذأ ةدايز نم هنع هللا يضر نامثع

 ةنُسلا وأ باتكلل ًاقفاوم ناك ءاوس ثدحم لك نأب لوقلا قلطي الف ّاذإ
 مامإلا| لاق امك لاقي امنإ «ةلالض وهف اهل ًافلاخم وأ ءعامجإلا وأ رثألا وأ

 ٌتِدحَأ أم : امهدحأ ؛نابرض رومألا نم تاثّدحملا :هنع هللا يضر يعفاشلا

 ؛ةلالضلا ةعدبلا هذهف ءًاعامجإ وأ ًارثأ وأ «ةّئس وأ ًاباتك فلاخي امم

 ةثدحم هذهو ءاذه نم دحاول هيف فالخ ال ريخلا نم ٌتِدْخَأ ام :ىناثلاو

 .'؟*!(ىعفاشلا بقانم» ىف دانسإلاب ىقهيبلا هنع كلذ ىورو .ةمومذم ريغ

 :هّصن ام «'*9(تاغللاو ءامسألا بيذهت» باتك ىف يوونلا لاقو

 دهع يف نكي مل ام ثادحإ يه ؛عرشلا يف  ءابلا رسكب  ةعدبلا
 .ةحيبقو ةنسح ىلإ ةمسقنم يهو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 :لامجإلا ثيح نم نيمسق ىلإ مسقنت منت ةعدبلا نأ ينعي

 .ةئسلاو نآرقلل ةفلاخملا ةثدحملا ىهو :ةلالض ةعدب

 .ةئسلاو نآرقلل ةقفاوملا ةثدحملا يهو :ىده ةعدبو

 .ةعمجلا باتك «يراخبلا حيحصالا (0)

 )599/١(. «ىعفاشلا بقانم» (:4)

 .(57 /9) «عدب» ةدام ««تاغللاو ءامسألا بيذهت» (19)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له فق

 هللا يضر ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ثيدح نم موهفم ميسقتلا اذهو

 يف ثدحأ نما :مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق :تلاق دقف ءاهنع

 .(ًدر وهف ءهنم سيل ام اذه انرمأ

 نأ «هنم سيل ام» :هلوقب مّلسو هيلع هللا ىّلِص هللا لوسر مهفأف

 ّنأو ,ةعيرشلا فالخ ناك اذإ .ًادودرم يأ ءًاّدر نوكي امنإ ٌتَدَْحُملا
 يف ملسم هاور امم ًاضيأ موهفم وهو ؛ًادودرم سيل ةعيرشلل قفاوملا ثّدحملا

 لاق :لاق هنع هللا ىضر ىلجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم (هحيحص)

 (...ةنسح ةنس مالسإلا يف ّنس نم» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر
 . ثيدحلا

 ٍدْلِج نع لاق هنع هللا يضر ًاّيلع نأ نم هريغو ملسم هاور ام كلذكو

 ةّنس هنإ :نيعبرأ رمخلا براشل ركب يبأو مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا
 هنأل رمع ىلع ركني لهف «ةنس هنإ :نينامث رمخلا براشل رمع دلج نعو
 رمخلا براش ادلج ركب ابأو لوسرلا نأ عم «نينامث رمخلا براش دلج

 !؟نينامث هودلجا :لوسرلا لقي ملو «نيعبرأ

 عم اَهَنُسا رمع عم لصح ام هتيمست هنع هللا يضر يلع ىلع ركني لهو
 نم يراخبلا هاور ام كلذكو ؟مّلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا دعب لصح هنأ

 َمْعِن :ةعامج حيوارتلا ىلع سانلا هعمج نع لاق هنع هللا يضر رمع نأ

 .هذه ةعدبلا

 :ليق نإف ءامهذه ةعدبلا تّمْعِن» :ظفلب كلام مامإلل «أطوملا» يفو

 نب ضايرعلا نع دواد وبأ هاور اميف مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر لاق سيلأ
 ةعدب لكو .«ةعدب ةثّدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو» :ةيراس

 . (ةلالض

 م مّلسو هيلع هللا لص ّيبنلا دارم نإ : لاقيف ءاهركذ قباسلا ثيداحألا

 .رثألا وأ عامجإلا وأ «ةئسلاو باتكلا فاالخ ىلع ناكو ٌتِدَحَأ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 كت ير ب عسب ال

 هيلع هللا ىَلِص هلوق :هّضن ام 'ملسم حيحصل يوونلا حرشا يفو

 بلاغ هب دارملاو « صوصخم ماع اذه ««ةلالض ةعلب لكو) :ملسو

 .ها (عدبلا

 «ةعدب لك» :هلوق ًاصوصخم ًاماع ثيدحلا نوك نم عنمي الو :لاق مث

 لك ُرْمَدُت# :ىلاعت هلوقك ؛كلذ عم صيصختلا هلخدي لب «لكب ًادكؤم

 ةنجلاو ضرألاو تاومسلا حايرلا ترّمد لهف .ها [؟0 :فاقحألا] 4 ٍءَىَت

 ! ؟رانلاو

 داز هنأ نم رمع نب هللا دبع ُهلعف اميف نوشّرشملا ءالؤه لوقي اذامو

 .دواد وبأ هاور ءاهتدز انأ :لاقو )هل كيرش ال هدحو) دهشتلا ىف

 هيلع هللا ىَلص لوسرلا هلعفي مل ام لك نإ :نوشوشملا ءالؤه لاق نإف
 يذلا يحولا اوبتك نيذلا ةباحصلا نإ :مهل لاقي «ةلالض ةعدب وهف ملسو

 امهوحنو ءاتلاو ءابلا نوبتكي اوناك ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهيلع هالمأ

 مل «ةتسلا وأ ةسمخلا فحاصملا بتك امل نافع نب نامثع كلذكو ءطقن الب

 ملعلا لهأ نم نيعباتلا نم لجر فحاصملا طقن نم لوأ امنإو «ةطّقنم نكت

 نبال «فحاصملا» باتك يفف ءرمعي نب ىيحي :هل لاقي «ىوقتلاو لضفلاو
 هللا دبع نب دمحم انثدح هللا دبع انئَّدح :'*”هّصن ام يناتسجسلا دواد يبأ

 نع «ديلولا نب نيسحلا انثدح .كلام نب رصن نب دمحأ انثدح «يموزخملا

 .ها ءرمعي نب ىيحي فحاصملا طّقن نم لّوأ :لاق ىسوم نب نوراه

 هيلع ء ءاملعلا ركني مل ءاذه لعف املف ءطقن الب بتكي كلذ لبق ناكو

 لهف «فحصملا طقنب رمأ ام مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا نأ عم ؛كلذ

 رُمأي ملو ُهْلَعْفَي مل مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا نأل ةلالض ةعدب ُهنإ :لاقي

 اوطشكيل وأ «ةطقنملا فحاصملا هذه اوكرتيلف «كلذك رمألا ناك نإف ءهب

 !!نافع نب نامثع مايأ يف امك ةدّرجم دوعت ىتح فحاصملا نم طيقنتلا اذه

 .(١5١ص) فحاصملا باتك (50)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 فلاخي ام ىلع يوتحت ال اهنأل «ةّيحتسملا عدبلا نم دلاوملا لمعو

 هيلع هللا ىَّلص نيملاعلا ديس ةدالوب حرفلا راهظإ اهيف امنإ ةّنسلا وأ باتكلا

 .عورشملا قيرطلاب مّلسو

 نبا لضفلا وبأ هرصع ظفاح مالسإلا خيش لئس دقو :يطويسلا لاق

 لقنت مل ةعدب دلوملا لمع لصأ :هصن امب باجأف «دلوملا لمع نع رجح

 تلمتشا ؛كلذ عم نكلو «ةثالثلا نورقلا نم حلاصلا فلسلا نم دحأ نع

 ناك ءاهدض بّنجتو نساحملا هلمع يف دّرج نم ءاهّدضو نساحم ىلع

 ام وهو «تباث لصأ ىلع اهجيرخت يل رهظ دقو .الف ءال نمو «ةنسح ةعدب
 دجوف ةنيدملا مدق مّلسو هيلع هللا ىَّلص نينلا نأ نم «نيحيحصلا» يف تبث

 نوعرف هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف مهلأسف ءءاروشاع موي نوموصي دوهيلا
 :مّلسو هيلع هللا ىَلص لاقف «ئلاعت هلل ًاركش هموصن نحنف «ىسوم ىَجّبنو
 ."مكنم ىسومب ىلوأ نحنا

 ةمعن ءادسإ نم نيعم موي يف هب َّنم ام ىلع هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف
 هلل ركشلاو ءةنس لك نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ

 مظعأ ةمعن ّيأو «ةوالتلاو ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي

 ىّرحتي نأ يغبني هيلعو ؟مويلا كلذ يف ةمحرلا يبن «ّيبنلا اذه زورب نم

 «كلذ ظحالي مل نمو «ءاروشاع موي يف ىسوم ةصق قباطي ىتح هنيعب مويلا

 يأ ىلإ هولقنف موق عسوت لب ءرهشلا نم موي يأ يف دلوملا لمعب يلابي ال
 .هيف ام هيفو ءةنسلا نم موي

 ىلع هيف رصتقي نأ يغبنيف هيف لمعي ام امأو :«هلمع لصأب قلعت ام اذهف

 داشنإو ماعطإلاو ةوالتلا نم هركذ مدقت ام وحن نم «ئلاعت هلل ركشلا مهفي ام

 لمعلاو ريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكرحملا ةيدهزلا ةّيوبنلا حئادملا نم ءيش

 .ها «ةرخآلل

 وبأ ظفاحلا مامإلا  دلوملا يأ هل جرختسا دقو :يطويسلا لاق

 .ها «ًايناث ًالصأ انأ هل تجرختساو «ةنّسلا نم ًالصأ رجح نبا دمحأ لضفلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 سيل هنكلو «حيحص دلوملا اولعفي مل حلاصلا فلسلا نوكو :تلق

 هنع ئلاعت هللا ىهن ول ءأركنم وأ ًاعونمم هنوك ىلع ليلدلا مي ميقتسيو «ليلدب

 هتّنس يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر هنع ىهن وأ ءزيزعلا هباتك يف

 ةئسل الو هللا باتكل ةفلاخم هيف سيل ذإ ؛امهيف هنع ني ملو «ةحيحصلا

 نأ اذه نم نّيبتف «نيملسملا عامجإل الو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 نأب ريدج وه لب «هراكنإل هجو الف «ةنسح ةعدب يوبنلا دلوملاب لافتحالا
 هامش َةَنُس ىمسي

 اهيف دلوملا يف تفّلُأ ًابتك كانه نأ ءءاّرقلا رظن هيلإ تفلن اممو

 باتكو ءهل سيلو رجح نبا ىلإ بسن باتك اهنم «ىرتفملا حيرصلا بذكلا

 بجيف ««سورعلا دلوم» ىمسملا وهو ءهل سيلو يزوجلا نبا ىلإ بسن
 .امههبشأ امو نيذه بانتجا

 دقوتيهتانجو نمرونلاو دّروتمهّدخو بيبحلادلو

 دحوألا اذه هجولا حيلم اذه هنسح ةصنم يف ىدان ليربج

 دمحأ اذه فصولا ليلج اذه ىضترملا اذه تعنلا ليمج اذه

 مع دقو «تاكربلاو نمُيلاب ةبسانملا هذه انيلع ديعي نأ ليلاعت هللا لأسن

 . ””لطابلا قهزو قحلا رصتناو ريخلا

 .ناولع ميلس خيشلا دادعإ نم ىهتنا )6١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 هر

 دلوملا ىركذ لوح

 شيورد ديس ملقب

 يناهكافلا هضرع ام شقانن «يوبنلا دلوملا ىركذ نع لاؤسلل ًاعباتم
 ءةهوركم ةعدب هنأ ىلإ هنم ىهتناو «ةسمخلا ةيعرشلا ماكحألا ىلع يكلاملا

 ىلع ينبم اذه نإ :ملعلا لهأ نم ريثك لاق امك - هللا دمحب  لوقنو

 هيلع هللا ىَّلص نببنلا دعب ٌتِدَُحَأ ام وهو ءدحاو ىنعم اّلِإ اهل سيل ةعدبلا نأ

 ىلع ءانب ءهنم سيل ام نيدلا نم لعجي نأب ءعرشو نيد هنأ ىلع مّلسو
 يف هعادتباب هنأل ءهاوه عبتم عرشم عدتبملاف ءاهب ٌدتعم ريغ ةهبشو ليوأت
 قح درو عراشلا عم عرش ثيح ؛عراشلل ًاريظن هسفن لعج دق هللا نيد

 .ةمومذم اَّلِإ نوكت ال اذه ىلع ةعدبلاف «عيرشتلاب دارفنالا وهو «عراشلا

 نوكت يتلا كلت «عدبلا نم نيعون نيب قّرف ءرخآ يأر كانه نكلو
 «لعفلاب الو لوقلاب ال «عراشلا اهب نذأي مل يتلا يهو ءلاح لكب ةمومذم

 «ىلوألا نم ىنعم عسوأ يه ام :ةيناثلاو .ًاعامجإ وأ ةّنس وأ ًاباتك تفلاخو

 «ةحابملاو ةهوركملاو ةبودنملاو «ةمرحملاو ةبجاولا ةعدبلا لمشت ىهو

 .ةيداعلا ةعدبلا كلذكو

 ةعدب ؛ناتعدب ةعدبلا :لاق هّنأ يعفاشلا نع ميعُت وبأ ئوَر دقو

 وهف اهفلاخ امو ءدومحم وهف ةّنّسلا قفاو امف «ةمومذم ةعدبو «ةدومحم

 يف رجح نبا هركذ امك «ىنعملا اذه نم ًابيرق يقهيبلا هنع لقنو «مومذم
0 
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 . (ةْنّشلاو باتكلاب ماصتعالا باتك) يف «يراخبلا حرشلا

 لمع ءيش لك :ةغل ةعدبلا :«يراقلا ةدمع» ىف ىنيعلا ةمالعلا لاق دقو

 دهع يف لصأ هل نكي مل ام ثادحإ ؛ :ًاعرشو .قباس لاثم ريغ ىلع

 ءةنسح ةعدبو «ةلالض ةعدب :نامسق يهو .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 .عامجإلا وأ ءةّنسلا وأ «باتكلل ًافلاخم نوكي الو ًانسح نوملسملا هآر ام يهو

 لوق وه ««ةلالض ةعدب لك» :مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر لوقو

 بسن امك  عرشو نيد هنأ ىلع ثدحأ ام ىلع ةعدبلا ىنعم رصتقا اذإ ماع

 مامإلا هيلإ بهذ يذلا ماعلا ىنعملا ديرأ اذإ امأ هللا همحر كلام مامإلا ىلإ

 ام اهنمو ,ءبجاو وه ام اهنم ةعدبلا نإف ««ماكحألا دعاوق» نم ىناثلا ءزجلا

 «حابم وه ام اهنمو «هوركم وه ام اهنمو «بولدتئم وه ام اهئمو «(مرحم وه

 ءهقفلا لوصأ نيودت :يلاوتلا ىلع عون لكل لاثمب يفتكن ةلثمأ لكل ركذ دقو

 لكآملا نم ذيذللا «دجاسملا ةفرخز «سرادملا ءانب «ةيردقلا بهذم

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر دلوم ىركذ ءايحإ َّنِإ :لاقي اذه ىلع ءانب

 نم هيلع لمتشت ام ىلع ءانب هيلإ بودنم وه ام لخدت ةنسح ةعدب مّلسو

و هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ىلع ةالص نمو هللا باتكل ةوالت
 عفر نمو ملس

 هذهو ءهب يّسأتلاو هتّنس ءايحإ نمو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ركذ

 ثيدحلا يفف ؛مالسإلا يف لوصأ اهلو ريخلا باوبأ نم ريثك تحت لخدت

 ةكئالملا مهتفح الإ ئلاعت هللا نوركذي موق دعقي الد :ملسم هاور يذلا

لئنع نميف هللا مهركذو ةنيكسلا مهيلع تلزنو ةمحرلا مهتيشعغو
 ء«م

 ىلع هنودمحيو للاعت هللا نوركذي اوسلج ةعامجل مّلسو هيلع هللا ىَّلص لاقو

 مكب يهابي ئلاعت هللا نأ ينربخأف ليربج يناتأ» :مالسإلل مهاده نأ

 .«ةكئالملا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 مهب هللا يهابي كلذك ءريخ ىلع نيسلاجلا نأو ءهل سولجلاو ريخلا
 اهنكل ءحلاصلا فلسلا نم دحأ نع لقنت مل نإو دلوملا ةعدبو .ةكئالملا
 .ةماعلا هتلدأو بدنلا دعاوق قابطنال ءاهيلإ بودنم

 ملعلا دهاعمو سرادملا يف ةئيدحلا ةيبرتلا لئاسو نأ هيف كش ال اًممو
 لافطألا بولق طبر ىف ةيسفنلا ةيحانلا لمهت «نيملسملا دالب يف ةينيدلا ريغ

 موزلو «مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةايحب مهتايتفو مهنايتفو نيملسملا
 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر قح ةفرعمب ةقيمعلا ةفطاعلا ىلع ةمئاق ةبحم هتّبحم
 نم ةيويحلا ةلحرملا كلت يف مهريكفت ناك انه نمو «نيملسملا ىلع ملسو
 نع ثيدحلا رودي امنيح اهنيطوتو فطاوعلا زيكرت ةلحرم ةايحلا

 ةيخيرات ةيصخش نع نوثّدحتي مهنأك ىمّلسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر
 .ٌّقحلا ىفطاعلا طبرلا كلذ نود ءاهيلع ةالصلاو اهركذب نومهمهي

 املك ةفطاعلا هذه ةيوقت نأ نوري ملعلا لهأ نم ًاريثك نإف كلذلو
 كلذب نوكردتسي مهنأل «ةينيدلا هتهاجو هل ٌرمأ «ىركذلل ةبسانم كانه تناك
 ةمعنو «ةيادهلاو رونلاو ةمحرلا نايب نم ةيوبرتلا تاسسؤملا تاف ام ضعب

 ةّيدمحملا ةّمألا ىلع لجو ّرع هللا اهضافأ يتلا .ةرخآلا يف ةاجنلاو زوفلا
 . "”هيملاعلا ىلإ هللا ةمحرو ءايبنألا متاخ ثعبب

 .م19/١19940/1 نينثالا ددعلا ءطسوألا قرشلا ةديرج (00)
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 ؟فيرشلا يوبنلا دلوملا ىركذب لفتحن اذامل

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 داليم ىركذب لفتحن نيملسملا نحن : : (مانألا فاحتإ» هباتك يف لاق

 نوكي نأ ءاجر «حلاصلا انفلسب ءادتقا مّلسو هيلع هللا ىّلص دمحم انبيبح

 لافحألا كلتك « ائيلع مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر قح راشعم رْشَْعِب ءافو

 نم اهيف لزنأ امب كشمتلاو لمعلل ةوعدو ًاظاقيإ ردقلا ةليل يف ماقت يتلا

 ةقئافلا ةيحضتلاو ةقلطملا ةعاطلاب ًاريكذت هترجهب لفتحن امك «ميركلا نآرقلا

 يغبلا ىلع هتاراصتناو هتاوزغ ىركذب لفتحنو «مالسإلا امهيلع ماق نيتللا

 ءًامئاد اهركذت ىلإ نيئمؤملا اعدو ميركلا نآرقلا اهلجس يتلا ناودعلاو

 .اهعوقو موي رّكذتلا اذهب ىلوأو

 ىلإ مهاعدو ءاهيلإ نينمؤملا رظن تفل يتلا هللا مايأ نم اهلك هذه تسيلأ

ؤملل ًاسورد «ءالب وأ ءاطع نم اهيف هللا عدوأ ام نوكيل ءاهركذت
 مهل رينت نيئم

ونو ءاهيف عقو ام ءوض ىلع مهايند نوفّيكيو ءًامئاد مهلبقتسم
 دشن ةيآلا ر

 وم انلسسرأ دَقلَو# : : عوشخو ربدت يف موؤرئاذ «كلذ ىلإ اهب نينمؤملا

 5 ملّيَأِب مُهْيَكَتَو ٍروُتلا َلِإ ِتَمْلظلأ بم َكَمََم يأ ن نأ آيا

 .[0 :ميهاربإ] 4 رك را ِتنَيآَل كلل

 موي وه ءاهلك ةيناسنإلل لب «ةيدمحملا ةمألل ةبسنلاب مايألا لمنال

 4 ل ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هد

 46 يلح ٌهَمَم الإ كََسُل آو ةادسملا ةمحرلاو ةادهملا ةمعنلا

 "ا
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 طقسم ظفح هللا نأ هداليم موي يف ًاحرف هب انيسحو هبسحو ء[ى١و/ :ءايبنألا]

 يف كلذ هلو انل لجسو هليف رصحو هشيجو ةهربأ نم هداليم لْيَبُق هسأر

 عفنت ىركذلاو .ركذلا ددجتل ةالصلا يف ىتح ىلتتل ءميركلا نآرقلا

 ٍليفْلا بأي َكْيَر لَم َفِيَك َرَث َرلَأ# :ىلاعت هللا لوق متئش نإ اوؤرقاف
 ردع وينك ©) ليلتأ ال يع سنو ©) ديت ف كنك لي أ ©
 ١ :ليفلا) 9*4 لوُكحأَت ٍفَصَمُك َمُهَلَمَج 29 لس ني

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 نآرقلا ىف ٌةَءاَميِإ

 ئلاعت هللا لوقيف «داليملا موي ريدقت ىلإ ريشي ام ميركلا نآرقلا يف درو
 هم صل هام صوص هك 000 8 ع . 8

 مويو تومي موو َدِلَو موي ِهَيَلَع ملَسَو# :مالسلا امهيلع ايركز نب ىيحي نأش يف

 مويو ٌتدلَو موي لع ملَّسلاو## :مالسلا هيلع ىسيع ناسل ىلع لوقي امك سس مس كرم خ1 يا . .
.2 

 هر 4 0 ها

 .[» :ميرم] 49# اًيح ثعبأ موو ثمومأ

 :يف ىلتي انآرق مالسلا امهيلع ىسيعو ىسوم داليم ةصق لعج لب

 .ميرمو «صصقلاو «ءارعشلاو «نارمع لآ ةروس

 اهيف ٌركشيف ركذيل «ءايبنألل ةبسنلاب داليملا مايأل ريدقتو ةراشإ كلذ يفو

 ّيبنلا ةلاسرب ناميإلاب مهيلع هذخأ يذلا هللا دهع اورّكذتيلو .مهبر نوعباتلا

 :للاعت هلوقب ميركلا نآرقلا يف مهيلع هللا هلّجس يذلا دهعلا كلذ «متاخلا
 دافور مر رثبس يدل سس ل 53 سا لإ رمد حسم مس يوهم بص رمم+ هبه ءار
 لوسر مك ءاج مث ٌةمكِحَو ٍبتكححص نم مكحتيتا+ امل نتّيْبلا قثيم هللا َدَحَأ دو

 فرس سس لع اسس رو جس 09 و

 اَوْلاَق قرص َمُكِلَد لع ُّممْدَحَأَو َمُجَرَرْفأَ َلاَد ٌميِرصنَلَو -وب َنُئِوؤْل عم اَمِل ُّقْرَصَم

 4١[. :نارمع لآ] 429 َنِيِهَِّشلا ني مكعَم أنو ْأوُدَبْمَأ

 ناكف «نينثالا موي ريدقت ىلإ مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا راشأ امك
 سابع نبا نع هنع هللا يضر «دمحأ مامإلا دئنسم» يفف «همايص ىلع ًاصيرح

 موي َِبنُتساَو «نينثالا موي ملسو هيلع هللا ىلص ىفطصملا دلو» : امهنع هللا يضر

 .«نينثالا موي ةنيدملا لخدو «نينثالا موي ةنيدملا ىلإ ةكم نم رجاهو «نينثالا

 رفوأو هفرشأ ام ًارهش ايف :كلذ بقع «ةيندللا بهاوملا» يف ءاج

 هدلوم لعج نم ناحبسف .دولوم نم هقرشأ ام اهجو ايو «هيلايل ةمرخ
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 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له افا

 ةليل َّنأب مهنع هللا ىضر ءاملعلا حرص اذلو :ًاعيدب هئسحعو ًاعيبر بولقلل

 .ردقلا ةليل نم لضفأ هتدالو

 اهتحيبصو هتدالو ةليل نأ تبث اذإو :سيّْنَب دمحأ نب دمحم خيشلا لاق

 لدي ام هيف لمعيو «مرتحيو مظعيف ءمسومو ديع وهف «مايألاو يلايللا لضفأ

 ميركلا نآرقلاب دهعلا ديدجتو «ةحابملا رومألا نم مارتحالاو ميظعتلا ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لئامش ركذو هللا ركذو «هتئسب لمعلاو

 دشيو «هل بحلا دّكؤيو «هيلإ قوشلا يكذي امك «ةيقلخلا هفاصوأو ةيقالخألا

 ا . هتعيرشب لمعلا ىلإ مئازعلا

 هنأ يل رهظي يذلاف ؛دلوملا امأو :«هلئاسر» يف دابع نبا مامإلا لاق

 هيضتقي امم هيف لعفي ام لكو «مهمساوم نم مسومو نيملسملا دايعأ نم ديع
 رصبلا عاتمإو «عمشلا داقيإ نم كرابملا دلوملا كلذب رورسلاو حرفلا دوجو
 ال حابم رمأ «باودلا هراف بوكرو «بايثلا رخاف سبلب نّيزتلاو ءعمسلاو

 .حرفلا تاقوأ نم هريغ ىلع ًاسايق ءدحأ ىلع ركني

 يف نكي مل رمألا اذه نوكو :ىرخأ ةلاسر يف دابع نبا لاق مث

 ٌيوطم مالسإلا عئارشو «بولقلا يف ًاخسار ناك ناميإلا َّنأل ءلوألا ردصلا

 الو هل ضراعمب كلذ سيلف «بونجلاو عالضألا اهل دايقنالاو اهميظعت ىلع
 الإ مالسإلا عئارش نمو ءمسالا اَلِإ نآلا ناميإلا نم ّقبي مل ذإ ءعفاد

 ركذب اوعمس اذإ مهنأ اَلِإ نيدلا نم مويلا سانلا يديأب قبي مل امك «مسرلا
 هيلع ةالصلاب قلطنتو ءمهتدئفأ هل برطضت مّلسو هيلع هللا ىَلص َّيبنلا
 ماوعلاف ءمهيبن داليم ىركذب لافتحالاب مهدشر ىلإ نوبوثي مهّلعلو . مهتنسلأ

 تاسوسحملاو «تاروظنملا نم تايداملاب اَّلِإ نورّثأتي ال  مهرثكأ امو -

 مهعمس عرقي نأ ىلإ نيقّوشتم مويلا كلذ يف سانلا ىرت اذلف «تاسوبلملاو
 مهل عيضي ال اذه لثمو ءًاروزرسو ًاحرف كلذب اوجهليف «مهبيبح ركذ نم عراق
 لامعأو تاقدصلاب ًانورقم ناك اذإ اميس ال .مهلامو مهلاح يف مهّبر دنع
 .ناسحإلاو ربلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ديكأتو ٌحاَضِنِإ

 هللا ىَّلص هداليم ةليل يف تعقو ةينوك ًاثادحأ نأ ةريسلا بتك يف تبث

 يريصوبلا اهلجسو «ةيندللا بهاوملا» بحاص اهنم ًافرط ركذ ءمّلسو هيلع
 اهؤاملع .ءليج دعب اليج لوبقلاب ةمألا اهتقلتو ء«هتدرب»و («هتيزمه» ىف

 لوسرلا داليم ىركذب مهلافحأ ىلع ًاليلد كلذ نم اوذخّتاو ءاهتماعو
 ءاذه مهلمعل ةلدألا نع شيتفتلا ىلع اوصرحي ملو «ملسو هيلع هللا ىَّلَص

 نم عبان وه امنإو ءنيّدلا يف ةعدبلا مسا هيلع قبطتل نيدلاب هوقحلي مل مهنأل
 دودح يف «هبساني امو هتقاط ردقب لفتحي مهنم لكف «داليملا ىركذب مهتحرف
 ءوِداَبِعِل ََحَ لأ سَ ةَنيِز مَّرَح نم ٌلق# :لولاعت هللا لوق هساسأ يذلا هللا عرش

 «ِةَمَيتْلا موي ٌهَصِلاَح ايدل ةزبحْلا يف انما َنَِِل ع لُك قرا نم ِتَبيلاَ
 ماج تاَسيَملا اوُنِمعَو أنما َتبِدَلا َلَع يلا :هلوقو «[#7” :فارعألا]

 ب هلو اوسلو أولا جم امو اونا ث تحصل اثِمَحَو اُثَماَمَد اوَقَنأ ام اإ ايي
 .[97 :ةدئاملا] 462 َنيِيَحْل

 د
- 
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 راهم احح

 ١ 9

 ا

 ١

 اهريثي ءًامئاد مهرئامض يف يهف «ىركذلا هذه نوسني ال نوملسملاو
 حئابذلا هيف رحنأ ًادلوم لمعأس :لوقيف «مهل هللا ءاطع نم ريثك مهسوفن يف
 نم ينالوأ ام ىلع ًاركش هللا ركذأو «هلل نيكاسملاو ءارقفلا معطأو هلل
 ؟هعنمي امو ؟اذه يف بيع ّيأف «ةمعن نم َيَلَع غبسأو «لضف

 :هنأش لج اهيف لاق يتلا هللا مايأ نم ةمقلا يف داليملا ةليل َّنأ ىلع
 ءهتاحفنل ضّرعتلاو هناوضر ىلإ مهّدشت «[0 :ميهاربإ] «هَّنَأ ملَّيَأِب مُهَيَكَتَي

 مهركذ مايأ يف مكبرل َّنِإ) :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر اهنع لاق يتلاو

 رزغأ هدابعل اهيف هللا تاحفن ْنأ كش الو .«اهيلإ اوضرعتف الأ «تاحفن

 4 ةيباهولا ىلع كرلأ يصصختلا ةبتكملا»



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له فرط

 هتعيرشب ًاكّسمتو «هل ًاّبح اودادزيل مهّيبن داليم ىركذب اولفتحيلف ءرثكأو

 ميركلا نآرقلا هيلإ راشأ يذلا سّدقملا بكرلا عم ًاماظتناو ؛هدهعل ًاديدجتو
 م وع اس لس ع يم 7 2 2 ارو 000

 اونماع تيل ماكي َّينلا ىلع نولَصِي ٍهنُكِلَمَو هلأ نم :هلوقب هيلإ مهاعدو

 .[65 :بازحألا] قل اًميِلَش أ أوملسو ِهكَعَأ اكَص

 ميركتلا اذه ميركلا لوسرلا داليم ىركذب نيلفتحملا نحن انبسحو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 هلل ركش داليملا ةليلب لافتحالا

 أورُكْأَو مهد هنورذأت# :للاعت هلوق «ماقملا اذه يف لرقلا ٌعامجو

 ينركشت مل يدبع» :يسدقلا ثيدحلاو 0167 :ةرقبلا] 4 ِدوُرفْكَم الك ىل

 .«هيدي ىلع كل يتمعن تيرجأ نم ركشت مل نإ

 افورعم مكيلإ عنص وأ ئدسأ نم :ملسو هيلع هللا ىلص هلوقو

 دق مكنأ اورت ىتح هللا اوعداف ءهنوئفاكت ام اودجت مل نإف ءهوئفاكف

 . (هومتأفاك

 «ركش هللا ةمعنب ثّدحتلاو هللا ركشي مل سانلا ركشي مل نم» :لاقو

 .ارفك هكرتو

 يف ةيناسنإلل مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ءاطع َّنأ كش الو

 هيلع هللا ىَّلَص هتشياعم هركش ىنعمو «كلذك هركشو هللا ءاطع دعب ةّمقلا

 يّلصَنَو ُهرُكَذَنَف ءاهمويو داليملا ةليل اهلّوأ يتلاو هيلايلو همايأ يف مّلسو
 ىدانو ءاهريبعب ءاجرألا ترظعتو ءاهميسن ملاوعلا ىلع ّبه املك هيلع
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 0 ا سا رعم رسوم صلع اس كي ع جو مس عرش 2.

 4 69 انوُهَر نك لطتبلا َّنِإ ُلِطنلا َنَحَرَو ُّنَحْلا هج لُمَوم :قحلا يدانم

 :ءارسإلا] 8١(.

 هيلع هللا ىَّلَص هللا دبع نب دمحم انديس «هللا لوسر الإ يدانملا امو

 اذه ناك امل ءهتليلو هداليم الولف «ةادسملا ةمعنلاو ةادهُملا ةمحرلا مّلسو

 ال يذلاو ءءاعمج ةيناسنإلا هيف شيعت يذلا ميمعلا ريخلاو ميظعلا لضفلا

 هللا ركذب اهب ةوافحلاو اهئايحإب َلَْحَبْلا نأ الإ ءهردق نم ةّرذب ءافولا عيطتسن

 نأ الإ ءنيضراعملاب فيكف ءدوُحجو َّلْخُب هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو

 4 ةيباهولا ىلع رول ةيصصختلا ةبتكملا»



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له فيو

 ع در سعم ويمر ع 2 هو اس هد 02020 0 مك أ ا

 ٌمُسْمَأَو عل هللأو فييق نع امئاف لَخَبَي نموؤ» : هللا يلع مهباسح
 ع

 م

 .[+ :دمحم] لتتم اوكي ال ّرث ْةكَرع امره لدبي اَلوَنَت نو ٌآَرَقْفْل م

 ةّنس وأ انآرق حيرصلا ٌصنلاب نيضراعملا نيعناملا بلاطن نحنو

 ذئئيحو «طابنتسا هلباقي طابنتسالاو ءداهتجا هلباقي داهتجالاف اّلِإو «ةحيحص

 .فالخلل ًامسح ةحابإلا وهو لصألا ىلإ دوعلاف

 لوسرلا داليم ىركذب نيلفتحملا جهنم نونمؤملا اهيأ مكلذ

 جيرهتو نيفرحنملا فارحنا نولّمحتي الو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص متاخلا

 هنم يتأي يذلا بابلا) :مهلوقب نيعناملا زاكع نولبقي ال امك «نيجرهملا

 دسافملا ءرد) :ةدعاقلا مهل ًادنس كلذك ضهني الو «(حرتساو هلفقا حير

 امل «ناكرألا نم ريثك لطعت وأ مدهنا اَّلِإو «(عفانملا بلج ىلع مدقم

 .نايصعو دسافم نم اهلّلختي

 بجي امب هعقوم يف ّلُك ضهني نأ «عيمجلا ىلع بجاولاف ؛دعبو

 نيناوقلا ّنستف .هللا بضغي ام لك نم لافحألا هذه ءاوجأ اوقنيل ء«هيلع

 هللا اهبحي ىتلا ةداجلا ىلع عيمجلا ميقتسيل «نوفرحنملاو نوفلاخملا رجزيو

 © اَكَدَع هَ مهتم ةّميرطلا َلَع اوُمْفَتْسَأ وْلَأَو# :لوقي ئلاعت هللاف «هلوسرو

 .[17 :15 :نجلا] *(9) اًدَعَص اَباَذَع َهكْلَسي ءدْيَر وذ نَع ضرَعِب نَمَو ف ْهَندْفَتل

 موي يّمألا ّيبنلا دمحم انديس ىلع ًامالسو ةالصو «قيفوتلا هللابو اذه
 بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو ءايح ثعبي مويو تام مويو دلو

 , 9 هيملاعلا

 .باهش يلع حاتفلا دبع خيشلل «مانألا فاحتإ» (0)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةحامس ىوتف

 يريمحلا عنام نب هللا دبع نب ىسيع خيشلا

 ًاقباس ةيمالسإلا نوؤشلاو فاقوألا ةرئاد ماع ريدم

 يَبدب

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةمعنلا ركشل نيقّتملا قى قفوم هلل دمحلا

 ىفتقا نم رئاس ىلعو «ةادهلا هباحصأو هلآ ىلعو «؛ةمحر نيملاعلل هللا هلسرأ

 .هادهب ىدتهاو هرثأ

 :دعبو

 وه فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنأب بحلا ُقِداَص ٌلِقاَع كشي الف

 هنأل « هتيعورشمب عوطقم رمأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هب ءافتحالاو هب ءافتحالا

 ءهيبن ردق ئلاعتو هناحبس هللا مَع دقف «ىلوألا اهتماعدو لوصألا لصأ

 رورس يف هّلك نوكلاف «هتناكمبو هماقمبو هثعبمبو همساب هرسأب دوجولا َفََرَعَف

 نآرقلاف «هتجحو نيملاعلا ىلع هتمعنو «هجرفو هللا رونب قلطم حرفو مئاد

 ًالامجإ هيلع ينثيو ًاغيلب ًافصو مّلسو هيلع هللا ىَلص ٍيبنلا فصي ميركلا

 . ًاليصفت دو

 هب تيل [ةال :ةرقبلا] « َكبْلَق ّلَع ٌملَر## :لاقف هبلق يف هحدمف

 يف هحدمو ١١[« :مجنلا] 0و أر ام فل ب بك امه [؟* :ناقرفلا] 4ك

 :لاقف ههجو ركذو .[4 :ملقلا] 402 ِريِظَع ٍقْلُخ َلَحَل َكّنِإَو#ل :لاقف ِهِقّلَُ

 امو رصبلا ْماَر ام :لاقف هرصّب ركذو ١44[. :ةرقبلا] # َكِهجو بلَكَت رز لَك

 فرخ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له "5

 «ٌحيع درْدَص يف نكي الن# :لاقف ُهردَص ركذو .[17 :مجنلا] 4069 قط

 47 نومي مكس ىنل ْمَُّنِإ ٌدَرتَكظ :لاقف هرم ركذو .[؟ :فارعألا]
 0 هي

 اَنعَّنَم ام َلِإ َكّيِنْيَع ندمت الب# :ملسو هيلع هللا ىَلِص هينيع ركذو .[7 :رجحلا]

 :ملسو هيلع هللا ىَلَص همسا ركذو 1١[ :هل] كاّيّدلأ ِوويْلَل َةَرْهَد ْمُهنِم اجيوْدَأ هدي
 الث 4 0 م ريبضار و ها هاو مد م سمس مريم سم مع صل

 :دمحم] 4هِبَيَت نم قلل َوْهَو ٍدّمَحم َكَع َلْزَن امي أ اءو تلحلّصلا أولمعو انماء بذلاو#
 __ٍ ًُط

 هم هود 2 2 7 َ رم 2+ يار ماد و . .٠
 لأ ٌلوُسَر نكللو مكِْلاَجَر نم ٍرَحأ ابأ دمحم ناك اًي# :كلذك هلوقو [؟

 لآ] < لسمل ِهِلْبَك ني ْتَلَخ دق ٌلوُسَر اَلِإ ٌدَمَحَم امو كلذك هلوقو 4٠[ :بازحألا]

 4 ب ِراَنُكْلا ّلَع ةَدِتَأ :ُهَعَم َنِذَلاَو ها ُلوُسَص ٌدَّيَمم» :هلوقو ١44[ :نارمع

 تو () دابا ادي ُميِقُأ آل :ملسو هيلع هللا ىَلص هدلب ركذو [14 :حتفلا]
 هني :ملسو هيلع هللا ىَلص هءاسن ركذو ١. ١[ :دلبلا] 46 آب ادي 1
 ْنِم َنِنِيْؤَمْلاِب َكَوَأ ُىَنلآأ# :هلوقو [8؟ :بازحألا] « ءانلا َنَم راح َّنْمَسَ ينل

 اول :ملسو هيلع هللا ىَّلص هقطن ركذو [+ :بازحألا] هود دهجوزَأَو ميش

 هتوص ركذو [؛ :* :مجنلا] 402 ىف و اَلِإ َرْه نإ © كولا نع ُقِطَي
 «ِررمْلاب مل اوُرَهْجَج او يّبلا ٍتْوَص قَد ُْكَكَوَحَأ اَوَُكََر ال ملسو هيلع هللا ىَّلِص
 « سائلا ني كلْمِصْتَي ُهَنأَو# ملسو هيلع هللا ىلص هتمصع ركذو [؟ :تارجحلا]

 ٌعاَطأ ْدَقَف َلوُسَرلَ عِطي نمو ملسو هيلع هللا ىّلص هتعاط ركذو [51/ ةدئاملا]

 46 1و كل انَصَوو :هلوقب هيلع ئّلجتو [660 :ءاسنلا] هنأ
 كل اَمَرَو# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا نيدلا رخف ةمالعلا لاق. [4 :حرشلا]
 يف هترهشو «ةّوبنلا نم هوركذ ام َلُك يف ماع هنأ ملعاو (0/50) هوو

 ةداهشلا يف هعم ركذي هنأو «شرعلا ىلع بوتكم همسا «تاومسلاو ضرألا

 ملسو هيلع هللا ىَّلَص هنأو ؛«ةمدقتملا بتكلا يف هركذ ئلاعت هنأو ءدّهشتلاو

 «ناذألاو بطخلا يف ركذي هنأو «ةّوبنلا هب تمتخ هنأو «قافآلا يف هركذ

 َُشأَو## :هركذب ًانورقم نآرقلا يف هركذ لعجو ءمتخلا دنعو «لئاسرلا حيتافمو

 ء[7١ :حتفلا] «ُموُسَرَو َهَلَأ عِطِي نمو# «[1؟ :ةبوتلا] «ُهوُضَرَي نأ حل ةلوسرو

 نيح «َيبنلاو لوسرلا مساب هيدانيو 2104 :ءاسنلا] 4لْوا اوُعيِطأَو هلا ايظا و

 ثيحب بولقلا يف هلعج ًاضيأو :«(ىسيع اي) (ىسوم اي) مسالاب هريغ يداني

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 ريبيري بيب ببي بسبب _ تل
 هت

 4يو ْنَمَيلا مك ُلمْجَيَسط :ئلاعت هلوق ىنعم وهو «هركذ نوبيطتسي
 .[95 :ميرم]

 نوّلصيو كيلع نونثي مهلك «كعابتأ نم ملاعلا ًالمأ :لوقي نئلاعت هنأك

 ءةّئس هعمو الإ ةالصلا ضئارف نم ةضيرف نم ام لب «كتّنس نوظفحيو كيلع

 «يتعاط كتعاط تلعجو ءكرمأ َةّنَّسلا يفو «يرمأ ةضيرفلا يف نولثتمي مهف

 تذل نإ 16٠ :ءاسنلا] هَل عاطَأ َدَتَم لوسيا عِطي نب يتعيب كتعيبو

 لب «كعابتا نم نيطالسلا فنأت ال 06٠١ :حتفلا] هنأ ترمب اَمَنِإ َكئُميَي

 نوظفحي ٌءاّرَقلاف «كتليبق ريغ نم ةفيلخ بصني نأ كولملا لهجأل ةأرج ال

 دوغلبي ظاعولاو «كناقرف يناعم نورسفي نورسفملاو «كروشنم ظافلأ

 ءارو نم نوملسيو «كتمدخ ىلإ نولصي نيطالسلاو ءاملعلا لب ءكظعو

 ؛كتعافش نوجريو «كتضور بارتب مههوجو نوحسميو :«كيلع بابلا

 .ها «ةمايقلا موي ىلإ قاب كفرشف

 هقاثيم ذخأب هركذ عفر» :لاقف )41/١/4( «هريسفت» يف نزاخلا دازو

 .ها ««هلضفب رارقإلاو هب ناميإلا همازلإو ءَنيّيبنلا ىلع

 )١114/4( «ريسملا داز» يف يلبنحلا يزوجلا نبا ًاضيأ كلذ ركذو

 .ها ؛«ءامسلا يف ةكئالملا دنع كركذ كل انعفرو» :دازو

 /5) اريدقلا حتف» هريسفت يف دازو «يناكوشلا مامإلا كلذ لثم ركذ دقو

 نم هل هللا لعجو «ضرألاو تاومسلا ليلجلا هركذ الم دقف :ةلمجلابو»

 هدابع نم دحأل هلعجي مل ام حلاصلا ءانثلاو ءنسحلا ركذلاو قدصلا ناسل
 هممسعكم 2

 1 0100 عسر هه -ءو 22 مص مص

 .[4 :ةعمجلا] 429 ريِظَعْلا ٍلْضَمْلا ود ُهّمآَو ُكآَكَي نَم ِهِيْوب هللا ُلْسَع َكِلَد»

 لكب نولصملا هيلع ىّلص ام ددع هلآ ىلعو هيلع ملسو ّلص َمِهّللا

 :ناسح لوق نسحأ امو «نامز لك يف ناسل

 دهشيو حولي دوهشم هللا نم متاخ ةّوبنلل هيلع ّرغأ

 دهشأ نذؤملا سمخلا يف لاق اذإ همسا عم ّيبنلا مسا هلإلا ٌمضو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 دمحم اذهو دومحم شرعلاوذف هلجيلهمسانمهل ٌّقشو

 . للاعت هللا همحر ىناكوشلا مالك ىهتنا

 ءرورسلاو حرفلا راهظإ هيف لمع فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالاف
 هيلإ بدني امم وهف كلذك ناك امو ؛مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسرل بحلاو
 ةعيرشلا دصاقم نم فورعم لب «لطاب الو ركنمب سيل اذهف ءهذَّبَحِيَو عراشلا

 بلاط وأ ملاع نم نوكي نأ دلوملا ةءارق يف ءاملعلا طرتشا اذل ؛ةمكحملا

 لاجرلا هيف طلتخي ال نأو ءراقولاو ةنيكسلاب ًاطاحم نوكي نأو ءملع

 ضعب ىلع (َفّدلا) رهزملا ءانثتساب ءبرطلا تالآ هبحصت ال نأو ءءاسنلاب
 .لاوقألا

 امك «ةروكذملا طورشلاب الإ ةيناسنإلا ديس دلومب ءافتحالا زوجي الف

 عئارذلا دس ةدعاق َنأل «عئارذلا دس ةدعاق لامعتساب لافتحالا عنم حصي ال

 ةحلصم توفت الو «سانلا هيلع عمجأ ًالصأ بيغت ال تناك اذإ اهب لَمْعُي

 .دسافملا عنم ناكمإل ًارظن «نيملسملا ىلع ةيرورض

 «رمخلا اهنم عنصي يذلا «ةطنحلاو رمتلاو بنعلا سرغ :كلذ لاثم

 !؟كلذل ًارظن اهسرغ عنمن لهف

 .لقاع هب لوقي ال اذه

 كلذ «نيحلاصلا ريسو هلوسرو هللا هيف ركذي ًاسلجم عنمن ال كلذكو
 مانألا ديس اهذقنمو اهدئاقب قلعتتو «بولقلا هيف قرت يذلا سلجملا

 ةجرد غولبو ناميإلا تيبثتل عفاد قلعتلا كلذ ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم
 ىلع مالسلاو ةالصلا ليلدب «هروص ىقرأ يف ربلا وه يذلا ءناسحإلا

 .رضاحلا ملكتملا باطخب مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا

 ىلع ةالصلاو «ةّنجلا ىلإ يدهيل ٌربلا نإو ءّربلا ىلإ يدهيل قدصلا نإ
 ىلعأ ىلإ نمؤملا عفرت يتلا ربلا سأر يه مّلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 تافلاخملا ضعب لّلختل «لافتحالا اذه عنم نذإ زوجي الف «ناميإلا تاجرد

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 يي يب بباب تس ص لل
 هت

 كلت ىقنتو ءدسافملا كلت عنمت لب «ةيمالسإلا راطقألا ضعب يف ةيعرشلا

 .رونلاو ريخلا معي ىتح «بئاوشلا كلت نم تاعامتجالا

 غولب» :اهتيمس عوضوملا اذه يف ةلاسر فيلأتل هلك كلذ يناعد دقو

 .'مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا دلومب لافتحالاو ءافتحالا يف لومأملا

 . **”ولسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم أنديس ىلع هللا ىلصو

 ١5. ”ص يريمحلا عنام نب ىسيع خيشلل «لومأملا غولب» (04)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ملسو هيلع هللا ىَلَص لوُسّرلا فاَضؤأ ركذ دئاَوَف
 ةقلُخلا

 باححصألا اهمدقي ةروَص
 ليج دعب ًاليج عابتألل

 لماكلا ّيبنلا داليم ىركذب ضرألا عاقب ىّتش يف نوملسملا لفتحا

 نولظيسو «ءارعشلا مظنو ءابطخلا بطخو نودشنملا ئّنغتو .ًاقّلُحو ًاقّلَت
 فاصوأ نوركذي ءماع لك نم لوألا عيبر لاله قفألا يف عطس املك كلذك
 بولق يف ةبحملا َنِماوُك اوُكْرُيِل .ًالاعفأو ًالاوقأو «ًالامكو ًالامج لوسرلا
 ًاعابتا .ةوسأو ةودق مهتاقاط دودح يف هوذخّتيو هل مهدهع اودّدجيو «هعابتأ

 ه١ اوبتي نك سن ٌةكسح هوس هلل لوثر يف كل نك َدّتَل» :ئلاعت هللا لوقل
 1١[. :بازحألا] 409 ابك هَل ٌرككَو رجلا ولاَ

 ءالهج ءايعدأ

 ال كلذ َّنأ ئوعدب هَيِقْلُحلا مّلسو هيلع هللا ىَلص ّيبنلا فاصوأ ءابطخلاو
 !!حدملا يف ةغلابم نم هيف اًّمع ًالضف ءاننيد يف انديفي

8 
 ءالوه ىلع در

 ناكو « « مهنيعأ اوحتفي نأ لبق مهبولقو مهرئاصب اوحتف ءالؤه نأ ول

 «صالخإو قوشو ةبحم نم لوصوم لبح ملسو هيلع هللا ىَلَص مهيبنب مهل

 هكتمسو هماوقو .هلكشو بوبحملا ةروص نع هسفن مهنم دحاو لك لأسل

 .هل ةلماكلا ةروصلا بلقلا يف عبطنتل ؛هلئامشو هقالخأو

32> 
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 "1 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ًاماكحإ ةيسمشلا روصلا بابحألاو ءاقدصألا لدابتي اذه انرصع يفو

 اونمآ نيذلا عابتألا هلعف ام وه اذهو «ةّدوملاو ةبحملا جئاشول ًاقيثوتو ةلّصلل

 تلحتكا نيذلا هللا لوسر ةباحص نيب مهسفنأ اودجوو ءهْؤَري ملو هللا لوسرب

 مهيبن فاصوأ نع مهولأسف «ةينسلا هتافصو ةيهبلا هتعلط ةيؤرب مهنويع

 يف ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألا هذه تناكف «ةيقلخلا ملسو هيلع هللا ىلص

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلئامش يف ةفلؤملا بتكلاو (ملسم)و «يراخبلا حيحصاا

 ثيداحألا هذه تناكف ءضايع يضاقلل «افشلا»و «يذمرتلل «لئامشلا) ك

 ءبحملا بلق ءاديوس يف ةروصلا نع ًاليدب مّلسو هيلع هللا ىَلص هلئامش يف

 يديس يذمرتلل لئامشلا حراش اهركذ يتلا ةّنسلا دئاوفلا كلت عدبأ امو

 :لوقي ذإ ؛حرشلا ةمدقم يف سوسج دمحم

 ثعاب ئوقيل ةمدقُم ءفّنِصُملا مالك يف عورشلا لبق َمّدقُت نأ يغبني

 «نطابلاو رهاظلا هنسحو ءملسو هيلع هللا ىلص هلئامش نم هركذ اميف ةبغرلا

 :هوجول نمؤم لك ىلع نيعتي لب «دكأتي امم كلذ ةفرعمو

 ءالتما ىلإ ةليسو «ةيمسلا ةيهبلا هتوعنو ةينسلا هتافص ةفرعم نأ ١

 ةليسو ةعيرشلا ميظعتو «هتعيرش ميظعت ىلإ ةليسو هميظعتو «هميظعتب بلقلا

 سفنلا تافولأم ىلع اهراثيإو ءاهدودح دنع فوقولاو اهب لمعلا ىلإ
 ىئلاعت هللا هيونت دئاوف نم اذهو ءاهقلاخو اهكلام نع اهلغاوشو اهدئاوعو

 .ةريثك تايآ يف هقلخو هردقب

 ةليسو كلذ يفو ءهناسحإو هنسح ةفرعم نمضتت اهتفرعم َّنأ-؟

 نسحلا :نيرمأ ىلإ اهدرمف «ترثاكت نإو ةبحملا بابسأ َّنأل «هتبحمل
 ةلوبجم اهنأ امك ءنسحلا بح ىلع ةلوبجم سوفنلا َّنإف ءناسحإلاو

 هيلع هللا ىَّلص ُهَئَسُح ُلْئاَمُي َنْسُح الو ءاهيلإ نسحأ نم بح ىلع

 نحن اميس ال ءاهلك ةيناسنإلا ىلإ هناسحإ لئامي ناسحإ ال امك ءمّلسو
 .هب نونمؤملا

 ءانثو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هبناجل ةمدخ ءاهتفرعم يف يعسلا َّنأ -

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 ٌضرعتو «باستناو فاطعتساو ددوتو بّرقتو .هردقل ميظعتو هب قلعتو هيلع

 ءاياطعلاو بهاوملا اولزجأ اوحدم اذإ ماركلا َّنإف ء.حودمملا لضف تاحفنل
 هتديصقب مب هحدم امل ريهز نب بعك ىلع ُهَتَلُخ مّلسو هيلع هللا ملص َلَح دقو

 : اهيف لوقي يتلا ةروهشملا

 هتاذ دوهش ىلع ةَئيِعُم «ةيقالخألاو ةيقلخلا هفاصوأ ةفرعم َّنأ - :
 ايازمو «ةميظع دئاوف ًامون وأ ةظقي مّلسو هيلع هللا ىَلص هتيؤر يفو ؛«ةفيرشلا
 تدرأ نإو ؛مانملا يف هتيؤر باب يف اهضعب ىلع هيبنتلا يتأي ؛ ةميخف ةريبك

 يف رظن نم ًادابع هلل نإ : مّلسو هيلع هللا اص هلوق ىلإ رظناف كلذ مهف

 . (ًادبأ اهدعب ئّقشي ال ةداعس دعس «ةرظن مهدحأ هجو

 ةّرقو بولقلا بيبحب ًاذّدلت ءاهعامسو هفاصوأ ٍرْكِذ يف َّنأ -
 هوجو نم هجوو «لاّصولا نم ٌبْرَض وهو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص نويعلا
 فاصوأب ناسللاو عمسلا ةساح عاتمإ نم هيف امل ءهب عامتجالاو هنم برقلا

 هيلإ رظنلا بحملا تاف اذإف «بلقلا يف هروضحل ةليسو وه يذلا «بوبحملا
 لوق عدبأ امو «ةريصبلاب هيلإ رظنلاو عمسلاب هب عّممتلا هتفي مل ءرصبلاب
 : مهضعب
 ربخلاب عامسألا فْنَّش يتريج نع ينربخي يحلا ليَمُأ نم ًادراو اي
 يرصب نع مويلا يعمس بان دقف ثَّدَح مهثيدح يوار اي هّللا كتدشان

 بولقلا يف ام كّرحي ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هنساحم ٌركِذ نأ -
 ردصلا حارشنا نم لصحيو «نماكلا قوشلاو نكاسلا بحلا نم ةنمؤملا
 ركذ دنع بحملا بيغي دقو «نساحملا كلت ءالجإ بساني ام بلقلا جيرفتو
 نسح ئراقلا ناك اذإ اميس ال ءملسو هيلع هللا ىلص بوبحملا فاصوأ

 وه امك «بولقلا قّقريو عوشخلا ريثي هجو ىلع هتءارق تناكو ؛توصلا
 :لاق ذإ ؛يعرُبلا خيشلا هللا محريو .نآرقلا ةءارق دنع بولطملا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 كل داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له
 تا اا ا تا

 رومخ هترماخ ٍّبَص حاترا امك مكركذ دنع ةوشن يبلق ذخأتو

 روطفو ئوهلا يف يموصل روحس مُكركِذَو ًاعطق ة رايغألا نع موصأ

 رومتءامسلامويهبزوفأ يتداعس لصأ هَّللا لوسر حدمو

 ريذن نيملاعلا لكل ٌريِشَب ٌبذهق ٌيحيرأ قت بن

 مهيبن لئامشو نينمؤملا نيب يريوصتلا طابرلا ىقبيلو ؛كلذ لجأ نم

 باحصأ مهيلع هللا ناوضر نوعباتلا لأس ءناكم لك يف روهدلا ّرم ىلع

 ةفيرشلا هتاذ ةدهاشمب اومعنو هوأر نيذلا مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 ؛ةليلجلا دئاوفلا كلت مهسفنأل اولصحيل ءهّلك كلذ نع ةيماسلا هلئامشو

 اقلعت هب دادزنل ءانيبنل ةلماكلا ةروصلا انبولق يف عبطنتل ءمهقيرط نع انلصتو

 . اكسمت هتعيرشبو

 لمكملا لماكلا مالسإلا يبن فاصوأ ركذ ىلع نيمقانلا ءالؤه ّنظ امو

 يف صقن وأ ؛ههجو ىف هيوشتب ًاموسوم ليمج ريغ ًاميمذ قلُخ ول ءًاقْلُخ

 نع سانلا هب فرصني ًانعطم كلذ ناكل «ءهنع فصولا كلذ انل َلَقْنَو «هساوح

 فاصوأ نم َّنأ ةرورضلاب نيدلا نم ًامولعم ناك كلذلو ءهعابّتا

 بويعلاو «ةرفنملا ضارمألا نع ههيزنت ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا
 .ةصقنملا ةيقلخلا

 ءدوهيلا اهب همهّنا يتلا صقنلا ةمهت نم مالسلا هيلع ىسوم هللا أرب ًاميدقو

 يفو ؛هلاسرإ دنع هناسل نم ةدقع لح امك ءميركلا نآرقلا يف كلذ هللا ئكحو

 . 11 :هط] 49 ئسومي َكلْوُم تيتوُأ ْدَك لَك : ئلاعت هللا لوقي كلذ

 ملأ ءهيف امل ةيوقتو خيسرت اهركذ ام صخش يف ةرهاظلا نساحملاف

 مهل ثعب دق هللا ْنأب مهّيبن مهربخأ امدنع ليئارسإ ينب نم ةفئاطل هللا لقي

 ةلَفْطَصَأ هلأ َّنِإ## :مهل لاقف ءرايتخالا ىلع اوضرتعاف ءًاكلم تولاط

 .[1410 :ةرقبلا] 4 يسِجْلاَو ولِْلا ىف ٌةطَسي ٌمُداََو ٌمكَبَع

 ىلع هل ةروص هعابتأل لقني مّلسو هيلع هللا ىَّلص هفاصوأ ركذ َّنِإ الأ

 روصلا كلت نم قدصأو مودأو ىقبأ يهو ؛بولقلا يف ةعبطنم نمزلا ّرم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له "8

 كلذ مغرو ءاهبحاص ةيصخش ةقيقح نع ةديعبلا «طئاحلا ىلع ةفيزملا

 . اهنوسدقي

 نم هيلإ تلقن «هّيبنل ةيقيقح ةروص هبلق يف عبطنا يذلا ملسملا َّنِإ
 عاونأل ًاعماج ناك مّلسو هيلع هللا ىَلص هرهاظ نأ ملعف ؛ةحيحصلا بتكلا
 هيلع هللا ىَلص هصيصخت نأ ةرورض ملع «نساحملا لكل ًانّمضتم «لامكلا

 خيسرتو «ةنطابلا ةيصوصخلا ىلع - ليلد يأو - ليلد هريغ نود كلذب مّلسو
 نم ضعب لاق اذلو «ةلاسرلاو ةّوبنلا ىيهو «ىربكلا ةمحرلاو ىمظعلا ةمعنلا
 : لئاقلا رد هللو «ءباذك هجوب اذه ام :هآر

 ربخلاب َكيِبنُيهرظنم ناكل ٌةَنَيَبُم تايآهيف نكت ملول
 مالسو «نيرخآلاو نيِلَّوألا يف هللا لوسر اي كيلع ملسو هللا ىَلصو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو :«نيلسرملا ىلع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 فيرشلا دلوملاب ايمسر لافتحالا خيرات

 امو هب رمأ وأ «هداليم ديعب مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا لفتحي مل

 لعفي نأ ئلاعت هلل عوضخلاو عوشخلا ةمسو .عضاوتلا ناونع وهو هلثمل ناك

 ووذو .ءءاسؤرلاو كولملاو ةرطابألا عنصي امك ءهيلإ وعدي وأ ءكلذ
 .ةيويندلا تاهاجولا

 ّدشأ اوناك دقف «ميركلا دلوملاب نودشارلا ءافلخلا لفتحي مل كلذكو

 امك «ًالمعو ًالوق مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ءادتقالا ىلع ًاصرح سانلا
 نيديعلا ريغ ًانأش دايعألل لعجي مل وهو .هتطاسبو هتضاضغ يف مالسإلا ناك

 داهج دهع ناك «ىناثلاو لوألا ةفيلخلا دهع ْنأل اذه ءىحضألاو رطفلا

 نتفو لقالق دهع ناك ,عبارلاو ثلاثلا ةفيلخلا دهعو «ةلود سيسأتو

 ءِكْلُم ليثأت دهع هنأل هب لافتحالا رجي مل ؛ةيمأ ينب دهع يفو

 مويلا اذه ءايحإ ىلإ راكفألا هجتت ملف «ثاروث ءافطإو ,.ةعساو حوتفو

 . ميظعلا

 ء«بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم دلومب لافتحالا َّنِإ :لاقي دقو
 تنب ءارهزلا ةمطاف جوز ءبلطملا دبع نب بلاط يبأ نب يلع مع نبا

 ةبارقب سانلا ركذي ءملسو هيلع هللا ىلص دمحم ينبا نيطبسلا يبأو دمحم

 نييومألا مه ناك دقو ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نييبلاطلا

 اومرح ىتح اهنم اونوهي وأ «ةبارقلا هذه سانلا اوسني نأ مهلامعو مهتالوو

 نييماشلا ةماع ضعب ناك ىتحو .هينباو ىلع مساب اومستي نأ سانلا ىلع

 . صوصللا نم ٌّصِل ؛ًايلع» ْنأ دقتعي
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 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له ؟مةهه

 وهف «لافتحالا اذه ىلإ ليبس نم نكي ملف ؛يسابعلا دهعلا يف امأ

 نكرلا ىهو ءاهئانبأ ىف دمحم انديس ةيرذ ترصحنا ىتلا ملسو هيلع هللا

 .مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نع ًاثرإ ةفالخلا نييولعلا ىوعد يف نيكرلا

 كلذ ليبس يف نييسابعلا مهتمومع ءانبأ نم نويولعلا ىقال دقو

 «نييبلاطلا لتاقم» باتك أرقي نمو «نييومألا نم هوقال ام فاعضأ فاعضأ

 .ملسو هيلع هللا ىلص يوبنلا دلوملاب نوملسملا اهيف لفتحي مل «ةثالث نورق

 امل ةرياسم  ريسلا باحصأو نيخّرؤملا َّنإ :لوقن ةبسانملا هذهبو

 ملو .ءعوضوملا اذه ىلإ مهلاب اوقلي مل  دلوملاب لافتحالا لافغإ نم مدقت

 نيودتب مهءافتحا هرابخأ نيودتب اوفتحي مل لب ءهب قيلت يتلا ةيانعلاب هوطيحي
 !ًانأش مهنوهأو «ةلزنم كولملا ىندأ

 وأ ءدصق ءوس وأ «ةين حبق نع كلذ نوكي نأ ناهذألا يف حصي الو
 ٍ 3 ِ ساس 0

 لّوألا فالسألا رثأ مهئافتقا ىلإ كلذ ّدرم لعل نكلو ؛لافغإو لامهإ دمعت

 يتلا ةّنّسلا مهل اونسي مل ىمادقلا نيخرؤملا مالعأ َنألو « انمدق امك -

 .ةلوبقملا مهراذعأ مهلف ءاهنوكلسي يتلا ليبسلا مهل اودهمي ملو ءاهنوعبتي

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 دلوملاب لافتحالا
 اميدق برغملاو لبرإ يف

  تغلأ اميف - تغلأف «ةيمطافلا ةلودلا دعب ةيبويألا ةلودلا تءاج

 فسألا عم ةيانع ةلودلا هذهل نكي مل كلذل «مساوملاو دايعألاب لافتحالا

 يف هب نولفتحي اوناك نيلهألا نأ بسحأو «يوبنلا دلوملاب لافتحالاب
 لافتحالا ُلِفْغُي «نّيدتملا يرصملا بعشلا َّنأ لقعي امم سيل ذإ «مهلزانم
 .هب ةمتهم ريغ ةلودلا نأل «ميركلا لوسرلا دلومب

 لصوملا لامعأ نم «لبرإ) بحاص نيدلا رفظم مظعملا كلملا نكلو

 «نيدلا حالص تخأ ةيبويألا نوتاخ ةعيبر جوزو «ةيبويألا ةلودلل ةعباتلا

 الافتحا يوبنلا دلوملاب لفتحي ناك «ةيرصملا ةروثأملا دهاشملا بحاصو

 نإ :لاقف «يواتفلل يواحلا» هباتك يف ىطويسلا هركذ دقو .ءفصولا ىيعي

 نيدلا نيز نب ديعس وبأ رفظملا كلملا :فيرشلا دلوملاب لفتحا نم لوأ

 .داوجألا ءاربكلاو داجمألا كولملا دحأ «لبرإ بحاص نيكتكب نب يلع

 وهو يوبنلا دلوملاب لافتحالا اوُنَس نم لوأ مه نييمطافلا َّنأ انمّدق دقو
 دهاش نع «نامزلا ةأرم» هباتك يف يزوجلا نبا طبس ركذ دقو .قدصلاو قحلا

 «يوبنلا دلوملاب تالافتحالا هذه ضعب يف رفظملا كلملا طامس رضح نايع

 فالآ ةرشعو «ءاوش منغ سأر فالآ ةسمخ طامسلا كلذ هاوح ام ناكف

 .ءاولحلا نم نحص فلأ نيثالثو «ةيدبز فلأ ةئثامو «سرف ةئامو «ةجاجد

 قلطيو «مهيلع علخيف «ةيفوصلاو ءاملعلا نايعأ دلوملا يف هدنع رضحي ناكو

 صقريو ءرجفلا ىلإ رهظلا نم ًاعامس ةيفوصلل لمعيو «تاربملاو تابهلا مهل
 .رانيد فلأ ةئم ثالث ةنس لك يف دلوملا ىلع فرصي ناكو .هسفنب مهعم

 "ه١
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 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له فد

 رصقي فصولا نإف  كلملا اذه لافتحا نم ًافرط ناكلخ نبا ركذو
 داقتعا نسحب اوعمس دق اوناك دالبلا لهأ نأ :ركذ  لوقي امك ةطاحإلا نع

 نم ةبيرقلا دالبلا نم هيلإ لصي ةنس لك يف ناكف ءدلوملا يف رفظملا كلملا
 كلتو مجعلا دالبو نيبيصنو راجنسو ةريزجلاو لصوملاو دادغب لثم «لبرإ
 ال ءءارعشلاو ءارقلاو ظاعولاو «ةيفوصلاو ءاهقفلا نم ريثك ٌقّْلََح «يحاونلا

 .لوألا عيبر رهش لئاوأ ىلإ مرحملا نم نولصاوتي نولازي

 وأ عبرأ ةبق لك «بشخلا نم بابق بصنب نيدلا رفظم كلملا مدقتيو

 يقابلاو ءهل ةبق اهنم ءرثكأ وأ ةّبق نيرشع رادقم لمعيو «تاقبط سمخ
 ةكلم اونّيز رفص لوأ ناك اذإف .ةبق دحاو لكل «ةلود لك نايعأو «ءارمألل

 «يناغألا نم قوج ةبق لك يف دعقيو «ةلّمجتملا ةرخافلا ةنيزلا عاونأب بابقلا
 الو «يهالملا باحصأ نمو  لظلا لايخ ينعي  لايخلا بابرأ نم قوجو
 شياعم لطبتو «ًاقوج اهيف اوبتري ىتح .؛تاقبطلا كلت نم ةقبط نوكرتي
 .مهيلع نارودلاو جرفتلا الإ لغش مهل ىقبي الو «ةدملا كلت يف سانلا

 ةرواجملا هاقناخلا باب ىلإ ةعلقلا باب نم ةبوصنم بابقلا تناكو
 ةبق اهيلع فقيو ءرصعلا ةالص دعب موي لك لزني نيدلا رفظم ناكو ؛ناديملل

 يف نولعفي امو مهتالايخ ىلع جّرفتيو «مهءانغ عمسيو ءاهرخآ ىلإ ةبق
 ةالص بيقع بكري مث ءاهيف عامسلا لمعيو هاقناخلا يف تيبي مث «بابقلا

 ةليل ىلإ موي لك لمعي اذكهو ءرهظلا دعب ةعلقلا ىلإ عفري مث «حبصلا
 .دلوملا

 ببسل هنم رشع يناث يف ةنسو ءرهشلا نماث يف ةنس دلوملا لمعي ناكو

 رقبلاو لبإلا نم جرخأ «نيمويب دلوملا لبق ناك اذإف .هيف يذلا فالتخالا

 لوبطلا نم هدنع ام عيمجب اهفزو ءففصولا نع ادئاز اريثك اًئيش منغلاو

 ءاهرحن يف نوعرشي مث «ناديملا ىلإ اهب يتأي ىتح «يهالملاو يناغألاو

 .ةفلتخملا ناولألا نوخيطيو ءرودقلا نوبصنيو

 ىف برغملا ىلصي نأ دعب تاعامسلا لمع دلوملا ةليل تناك اذإف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ع داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 ريثك ءيش ةلعتشملا عومشلا نم هيدي نيبو لزني مث  لبرإ ةعلق يأ  ةعلقلا

 ةدحاو لك لمحت يتلا ةيبكوملا عومشلا نم عبرأ وأ «ناتعمش اهتلمج يفو

 لغبلا رهظ ىلع ةطوبرم يهو ءاهدنسي لجر اهئارو نمو «لغب ىلع اهنم
 ىلإ ةعلقلا نم علخلا لزنت ءدلوملا ةحيبص يفو .هاقناخلا ىلإ يهتني ىتح

 نوعباتم مهو ؛ةجقب مهنم صخش لك دي ىلع ؛ةيفوصلا يديأ ىلع هاقناخلا
 .ريثك ءيش كلذ نم لزنيف ءرخآلا ءارو دحاو لك

 ءعاسؤرلاو نايعألا عمتجيو «هاقناخلا ىلإ رفظملا كلملا لزني مث

 نيدلا رفظمل بصن دقو .؛ظعولل يسرك بصنيو «سانلا نم ةريثك ةفئاطو
 ءيسركلاو سانلا هيف يذلا عضوملا ىلإ كيبابش هل بشخلا نم جرب
 - عاسّنالا ةياغ يف ريبك ناديم وهو  ناديملا ىلإ جربلل ىرخأ كيبابشو
 ضرع ىلإ رظني ةرات رفظملاو .راهنلا كلذ نوضرعيو دنجلا هيف عمتجيو
 نم دنجلا غرفي ىتح كلذك لازي الو «ظاعولاو سانلا ىلإ ةراتو .دنجلا
 ءًاماع ًاطامس نوكيو ءارقفلل ناديملا يف طامسلا مدقي كلذ دنعف ,.مهضرع

 يف ٍناث طامس دميو .فصوي الو دحي ال ءريثك ءيش زبخلاو ماعطلا نم هيف
 . يسركلا دنع نيعمتجملا سانلل هاقناخلا

 نايعألا نم ًادحاو رفظملا بلطي «ظاعولا ظعوو ضرعلا ةدم ىفو

 ءاهقفلا نم مهركذ انمدق نمم «مسوملا اذه دوهشل نيدفاولا ءاسؤرلاو
 ىلإ دوعي مث ؛مهنم دحاو لك ىلع علخيو «ءارعشلاو ءارقلاو ظاعولاو
 نييعتلا عقي نمل هنم اولمحو .طامسلا اورضح ءهلك كلذ لماكت اذإف «هناكم

 تيبي مث «هدعب وأ رصعلا ىلإ كلذ ىلع نولازي الو «هراد ىلإ لمحلا ىلع

 لك ىف هبأد اذكهو «ةركبلا ىلإ تاعامسلا لمعيو «كانه ةليللا كلت رفظملا

 عفديف ءهتدلب ىلإ ةدوعلل ناسنإ لك زّهجت ءمسوملا اذه نم اوغرف اذإف «ةنس
 .ةقفنلا نم ائيش صخش لكل

 دلوملا لمعي رفظملا كلملا ناك :«ةياهنلاو ةيادبلا» ىف ريثك نبا لاقو

 ًالطب ءًاعاجش ناكو .ًالئاه ًالافتحا هب لفتحيو لوألا عيبر يف فيرشلا

 .ةريرسلاو ةريسلا دومحم «ًالداع ًاملاع ًالقاع

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له 3625

 دلوملا يف ًادلجم رفظملل ةيحد نبا باطخلا وبأ خيشلا فّنص دقو

 فلأب كلذ ىلع هزاجأف :«'**””ريذنلا ريشبلا دلوم يف ريونتلا» هاّمس «يوبنلا
 جنرفلل رصاحم وهو تام نأ ىلإ «كلملا يف هتّدم تلاط دقو :لاق رانيد
 .ها «ةئامتسو نيثالث ةنس اكع ةنيدمب

 ةتس يف ناطلسلا ىلع ريونتلا باتك يأ هانعمس دق ناكلخ نبا لوقيو

 .ه556 ةنس سلاجم

 بحاص رفظملا كلملل ناك هنأ :«كوبسملا ربتلا» ىف يواخسلا لقن

 هيلع ىنثأ ثيحب «ةياغلا زواج مامتهاو ةيانع متأ ّيوبنلا دلوملاب «لبرإ»

 «ثداوحلاو عدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» باتك يف ةماش وبأ ةمالعلا مامإلا

 .هيلع ىنثيو «هلعاف ركشيو «هيلإ بدنيو نسحي اذه نإ :لاقف

 حفسب يرفظملا عماجلا رمع يذلا وهو «ناسح راثآ رفظملل تناكو

 «ةفص يأ ىلعو «ةهج يأ نم نيدفاولل ةفايض راد هل تناكو ««نويساق»

 .رانيد فلأ ةئام ةنس لك يف اهتاقفن غلبت

 نم صيمقلا سبلي ناك هنأ :بويأ تنب نوتاخ هتجوز تكحو

 .مهارد ةسمخ يواسي ال يذلا ظيلغلا سايركلا

 ةسمخب ًابوث سبلأ نأل :لاقف «كلذ ىلع هتبتاعف :نوتاخ تلاق

 ريقفلا عدأو ٌانّمَكُم ًابوث سبلأ نأ نم ريخ «ىقايلاب قدصتأو «مهارد

 . نيكسملاو

 .- قشمد  دسألا ةبتكمب ةيطخ ةخسن هنم (00)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 دلوملاب لافتحالا
 ىصقألا برغملا ىف

 ىتح فيرشلا دلوملاب نولفتحي «ىصقألا برغملا نيطالس نكي مل
 يذلا «ةتبّس» بحاص يفّرَعلا روصنملا دمحأ سابعلا وبأ خيشلا ناطلسلا ءاج

 ةديمحلا ةّنَّسلا كلت مهل نسف ,ءيرجهلا رشاعلا نرقلا رخاوأ يف كلملا ّلوت
 كلذب اونعو «يبرغملاو يسلدنألا :نيرطقلا كولم كلذ يف هعبتف «هللا همحر

 نإو «لافغإ مهنم هيف عقي نكي ملو «لافتحا اميأ هب اولفتحاو «ةيانعلا َّلُك

 .فارسإلا ٌدَح ىلإ كلذ يف جرخ مهضعب ناك

 رشع يداحلا نرقلا لئاوأ ىف سابعلا ىبأ ناطلسلا ريزو ىلاتشقلا لاق

 تعلط اذإ «يوبنلا دلوملاب لافتحالا يف دمحأ ناطلسلا بيترت ناك :يرجهلا

 نم ةيفوصلا مسر ىلع ركذلا بابرأ ءارقفلا ىلإ عاقرلا تفرص «عيبرلا عئالط
 نم هيلإ نورشحيو «ةهج لك نم نوتأيف «ناذألاب راحسألا يف نيراعنلا نينذؤملا

 ءاهعنص ناقتإو عومشلا زيرطتب نوعامشلا رمؤي مث .برغملا رضاوح رئاس
 أفطل اهلاكشأ جسن يف  لحّنلا ئرابتي امك  نيعامشلا ةرهم كلذ يف ئرابتيف

 .رضاونلا اهروهز لبذت الو «رظانلا ريحت عومشلا نم ًاعاونأ نوغوصيف «ًاجامدإو

 نولاّمحلا اهبعاوك فافزو اهلمحل أيهت «يوبنلا دلوملا ةليل ناك اذإف

 «ةراش لمجأ يف نونّيزتيف «فافزلا دنع سئارعلا دودخ لمحل نوفرتحملا

 ىتح نوثكميف ءاهتيؤرل ةنيدملا فارطأ نم سانلا عمتجيو ءرظنم نسحأو
 مهسوؤر ىلع اهب نوجرخيف ؛بورغلل سمشلا حنجتو ؛ةريهظلا رح نكسي
 سانلا قلستيف «لحنلاك ريثك ددع يهو «نسحلا لّلُح يف نلْفرَي ئراذعلاك

 لوبطلا اهعيتتو ءرودخلا تاوذ جربتتو ءاهيلإ قانعألا دتمتو ءاهتيؤرل
 "هم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 اهب تادعم تاصنم ىلع يوتست ىتح «يهالملاو فزاعملا نم قاوبألاو

 . كلانه فطصتف «ةفيرشلا ناولألاب

 نم :ناولألا ةفلتخملا عومشلا كلت همامأو «ةلودلا راعش ضايبلا ةلح هيلعو

 ةّيسدنس رضخو ءةيناوجرأ سبالم ىف تيلج رمحو ءئمدلاك ضيب

 .رظانلا رهبيو سلاجلا شهدي ام «رخابملاو كسملا عاونأ نم موقلا رضحتساو

 مدقت «سولجلا مهب ٌرقتسا اذإف «مهتاقبط ىلع ًاجاوفأ سانلا لخدي مث
 ركذو هتازجعمو مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا لئاضف نم ةلمج درسف ظعاولا
 .راصتخاب كلذ يف عقو امو «هعاضرإو هدلوم

 لهأ مّدقَت اوغرف اذإف «تايدلوملا راعشألا يف موقلا عفدنا غرف اذإف

 كلذ للختيو «ةيفوصلا نم هريغ مالكو «يرئششلا مالكب نومزمزملا ركذلا

 يضاق مّدقتيَق ءءارعشلا لاق ءهلك كلذ نم اوغرف اذإف «نيتيبلل نيدشنملا ةبون

 دشنيف «يبطاشلا يلع نب مساق ؛دايعألاو عمجلا ربانم لبلب ةعامجلا

 هيلع هللا ىلص َنبنلا حدمل صلختي مث «بيسنلاو لزغلاب اهحتفتسي «ةديصق

 .هدهع يلولو عمل ءاعدلاو روصنملا حدمب متخي مث ءملسو

 فيرشلا دمحأ نب دحاولا دبع كلام وبأ :يتفملا مامإلا مّدقتَي مث

 نسحلا وبأ ريزولا هولتي مث «لاونملا كلذ ىلع هتديصق دشنيف «يلالفلا

 نب زيزعلا دبع سراف وبأ «بتاكلا هولتي مث «يمظايشلا روصنم نب يلع
 دمحأ نب يلع نسحلا وبأ بيدألا هيلي مث «يلاتشقلا ميهاربإ نب دمحم

 دمحأ نب يلع نسحلا وبأ بيدألا هيقفلا هيلي مث «ةغبانلاب فورعملا يلازوهلا

 أدبيف ءدئاوملاو ةمعطألا ناوخ رشن ءدئاصقلا طاسب يوط اذإف .يوينسملا

 مايأ تضقنا اذإف «ةلمج نولخديف سانلل نذأي مث «مهبتارم ىلع نايعألا

 . مهرادقأ ىلع ءارعشلا تالص تزرب .«فيرشلا دلوملا

 اهيف عزوُي ام ئصحُي الو ءدلاوملا عيمج يف ناطلسلا بأد ناك اذكه

 .سانلا ىلع ناسحإلا عاونأ نم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 فني داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 دعب برغملا دالب يف فيرشلا دلوملا رضح هنأ :«ةيكسملا» بحاص ركذو
 .ديعسلا هناويإل سانلا روصنملا ئيعدتسا :لاقف «كرتلا دالب نم هلوفق
 شرف هيف تدهم دقو «ةيلاع بابق ىلع يوتحملا «عيدبلا هرصقل مهلخدتساو
 ةصوخملا لاجحلاو للكلاو راتسألا تّلدتو «قرامنلا تفصو ءريرحلا

 يه يتلا ريرحلا تايطيح ناطيحلا ىلع رادو «ريرس ةينحو ةبق لك ىلع «بهذلاب
 دعاوق ىلع بناوجلا ةعوفرم لئاوألا دهع يف طق تيؤر ام «لئامخلا راهزأك

 اهلج شورفم «بئاذلا بهذلاب سوؤرلا ةيلطم ؛«عزجم ماخر نم نيطاسأو

 ىلع سانلا لخديف «بذع ءام كلذ للختي «داوسلاب طّطخملا ضيبألا رمرملاب

 داّوقو ءارزوو ء«ءاحلصو ءاملعو ةاضق نم «هتبترم مهنم لك ذخأيو «مهتاقبط

 . ميعنلا ةّنج يف هنأ مهنم دحاو لكل لّيخيل ىتح «دانجأو فايضأو «باتكو

 هقمرتو «راقولاو ةبيهلا هولعت «هسبالم رخفأ يف ناطلسلا سلجيو

 فقيو «سولجلا هتداع نم سلجيو «رابكإلاو ميظعتلاب «راصبألاو نيعألا

 ةرودملا قطانملاو ةيبقألا مهيلعو «جولعلاو فئاصولا ناطلسلا سأر ىلع

 همامأ تزكر دقو ءرظانلا شهدي امم ةيبهذلا مزحلاو «ةبهذملا ةدودشملا

 نم مهسانجأ ىلع اولخدف «لئابقلا فانصأ نم سانلا ةماعل نذأو ءعومشلا

 عاصقلا يف ماعطلا عاونأب يتأو «ةبلجلا نيح دعب تنكسو «ةبلطلاو دانجألا

 سوسطلاب يتأو «ةيدنهلاو ةيكرتلا يناوألاو «ةبهذملا ةيسنلبلاو ةيقلاملا

 ءدوعلاو ربنعلا رخابم تبصنو «سانلا يديأ ىلع ءاملا بصو «قيرابألاو
 نم اهب شرف «ءّضغلا ناحيرلا ناصغأو «بهذلاو ةضفلا فئاحص تزربأو

 .ريمألا مهيلإ نسحأو «نودشنملا ملكتو ءرثألا هنم ىقبي ام رهزلاو درولا ءام

 اذكهو «لوألا نم عدبأ بيترت نوكي ءعباسلا موي ناك اذإف :لاق

 ,. "0معاد هثريس تناك

 .يدنجلا يلع روتكدلا ذاتسألا فيلأت «راتخملا دلوم يف راهزألا حفن» (05)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 رورسلا راهظإل تالفحلاب سأب ال

 دنع وأ «نآرقلا متخ دنع تالفحلا ةماقإ له :لأسي ئراق -

 وجرأ ؟فارسإلا نم ربتعي ءرفسلا نم مودقلاو حاجنلاك ةراسلا تابسانملا

 !اذه يف ليصفتلا

 بئاغلا مودق دنع تالفحلا ةماقإ :نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا -

 نولعفي سانلا .هيف جرح الو هب سأب ال «كلذ هبشأ ام وأ «حاجنلا دنع وأ

 مهيلع هللا معنأ امب ًارورسو ًاحرف كلذ نولعفي مهنكلو «ةدابعلا دصقب ال اذه

 .هنم ىَّشْحُي يذلا نكل «تالفحلا هذهب سأب الف «مهبولطم لوصح نم هب
 ةرثكب امإو ءاريثك ةجاحلا ىلع ديزي يذلا ماعطلا ةرثكب امإ ءاهيف فرسي نأ

 .لافتحالا اذه لجأ نم سانلا نم تائملا وعدي ثيحب نيّوعدملا

 دعي ال «حرفلا ةبسانمب يأ «ةبسانملا هذهب لافتحالا َّنأ :نظلا بلغأف

 .”"'مهلعأ هللاو ءهب سأب ال ءرورسلاو حرفلل راهظإ وه امنإو هلل ًابّرقت

 ١ اها6١1١ ةرخآلا ىدامج ١9 ةعمجلا 0١ ددعلا  ةرشاعلا ةنسلا  نوملسملا (00)

 هذه نع يوبنلا دلوملاب لافتحالا جارخإ بيجعلا بيرغلا نمو م16 - ربمسيد

 .ةيداهتجالا ماكحألا

58 
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 يوبنلا دلوملا يف ةئيهلا سيئر ةحامس يأر

 فورعملاب رمألا تائيه سيئر عم ةينوفلت ةلباقم ظاكع ةديرج ترشن
 باجأف ةلئسأ ةدع لئس دقو «خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم نب زيزعلا دبع خيشلا

 ام وه نيّدلا َّنأ ًاعيمج ملعن نأ يغبني ؛ءيش لك لبق :خيشلا لاق

 ةتباثلا هتْنُس يف اذه لثم ءيش لمع ىلإ رشي مل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاف

 ىلعو «دلوملاب اولفتحي مل هدعب نم نودشارلا ءافلخلا كلذكو «ةحيحصلا

 .هيلإ انوقبسل ًاريخ ناك ولو ءةلَضَفْملا نورقلا يف مالسإلا ةمئأو نوعباتلا مهجهن

 ةفلاخملا ةعدبلا هذه ترهظ ثيح ةرَخأتم نورق ىف اذه ثدح امنإو

 نإو عدبلا باحصأو .نيملسملا نم لوألا ردصلاو حلاصلا فلسلا هيلع امل

 هناحبس هللا َّنأل ؛لطاب هنأ اَّلِإ .هللا ىلإ ٌةبرقو ريخ اذه َّنأ نومعزي اوناك

 دوعب وأ «ةئسلا دوعب سيلو «ةنسلا مايأ نم موي يف عامتجالا ام

 تاركنم ىلع لمتشي مل اذإ ءهب سأب ال عوبسألا دوعب وأ ءرهشلا

 .ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف ماقت ىتلا دلاوملا ىف امك «تامرحمو

 ةدوعب وأ ءرهشلا ةدوعب وأ ءةنسلا دوعب دوعي موي يف عامتجالا امأ

 ةمألا فلس نم مهب دتعي نم دنع عونمم اذهو ءديعلا ةفص ذخأي اذهف عوبسألا

 . "*هالعألا اهتّمئأو

 .ها505١ ةرخآلا ىدامج ٠١ ءاعبرألا 7١86 ددعلا ظاكع ةديرج (58)

 الو «هيلع ُتْحَنو هب يدانن يذلا وهو هيلإ وعدن ام وه «ليلجلا خيشلا هركذ يذلا اذهو

 لوأ يف ةلأسملا هذه انلصف دقو «ةبوذكملا لاوقألاو ةلطابلا مهتلا نم عاشي ام ىلإ تفتلت

 .باتكلا

8" 

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 يوبنلا دلوملاب لافتحالا

 ةداع مأ ةدابع

 لامج دمحم دمحأ ذاتسألا ملقب

 - لضافألا ءاملعلا نم  بيبح قيدص نيبو ينيب راد ةبسانملا هذهبو
 يباتك أرق نأ دعب «ينم ىرخألاو هنم امهادحإ نيتلاسر لالخ ئداه راوح

 ايقيرفأ لالخ يتالحر نع ثيدحلا ٌّمض يذلا ؛«ةوعدلا قيرط ىلع تاوطخ»

 «ةيركفو ةيملع تاودنو تارمتؤم نم هترضح امو ءاكيرمأو ابوروأو ايسآو

 ترضح ينأ نم هتركذ امو ءاينيكل يترايز نع ًالصف هتليضف أرق ثيح
 ناك امنإو «ةركنملا عدبلا نم ًائيش هيف دجأ ملو «يوبنلا دلوملاب ًالافتحا
 حئادملا ضعبو ءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس نع ثيداحأ درجم

 .خلإ ...ميركلا هصخشل ةلدتعملا

 يوبنلا دلوملاب لافتحالا َّنأ :هرظن ةهج نم ْئأرَو «كلذ هتليضف ركنأف
 هللا عرش ام الإ ءرظحلاو عنملا ةدابعلا يف لصألا ْنأو ءعونمم هتاذ

 لافتحالا ةلأسم يف يرظن ةهجول ًانايب ةيلاتلا ةلاسرلاب هيلع ٌتِبَّقَع دقو

 :ةماع ةيمالسإلا تايركذلاب

 يل هلأسأو ءمكيلإ هللا دمحأو .هتاكربو هّللأ ةمحرو مالسلا مكيلعو

 .. .دعبو  ريخلا ىلإ قيفوتلا نم اديزم مكلو

 يباتك ىلع بيقعتلاب اهيف متلضفت يتلا ةميركلا مكتلاسر تيقلت دقف

 تادقنلا هذه ىلع ًاليزج ًاركش مكركشأ ينإو ؛«ةوعدلا قيرط ىلع تاوطخ»
6" 

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 5١" داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 211 ل1 لالا

 . البقتسُم بتك نم يل نوؤرقت ام لك يف اهنم مكديزتسأو «ةعفانلا

 (دلوملا» لوح مكتظحالمل يردص مكل حتفأ نأ ينم متبلط امكو

 ةطقن يه ءةيعوضوم ةيملع ةقيقح ريرقت نم ّدب ال ؛ةيادبلا ىف

 00 ءاهثحبو ةيضقلا ةسارد يف قالطنالا

 ةيخيراتلا تايركذلا ءايحإ :يه ةيعوضوملا ةيملعلا ةقيقحلا هذه

 - تاقوو - هترجهو - هقمبو - مل هيلع د نآس لوبا دلومك «ةيمالسإلا

 ةديقعلاب هل ةقالع الو ...ةدابع سيل «هجارعمو هثارسإو هحوتفو - هتاوزغو

 ةثداحلا كلت وأ ,ءيخيراتلا فقوملا اذه ركذب لافتحا درجم هنأل «قالطإب

 ريكذت لجأ نم ءاهنع ةروثأملا لاعفألاو لاوقألا ضعب درسو «ةيخيراتلا

 اورجهو مهلوسر نوملسملا يسن ثيح ةريخألا ثورقلا يف نيملسملا
 ؛مهتآرق

 نآرقلاب ءادعهالاو مّلسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب ءادتقالا وحن مئازعلاو

 .ميركلا

 تايركذلا ىدحإب لافتحالا ةقيقح يف ركفتت نأ - قدصب  وجرأو

 نع ةبطخ وأ ةملك مث «نآرقلا تايآ ضعب ةوالتب أدبي لافتحالا َّنِإ ؟ةديقعلاب

 هيلع هحدم يف دئاصقلا ضعب ىقلُت مث ءملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةريس

 .ةعورشملا تاولصلاب كلذ لالخ هيلع ئلصُيو «مالسلاو ةالصلا

 نأ نم يوبنلا دلوملاب لافتحالل نيركنملا ءاملعلا ضعب همعزي ام اَنأ
 «ةيوبنلا تالافتحالا هذه لالخ تاركنمو ًاعدبو ًءانغو ًاصقرو ًءاسن كانه

 ضعب يف ًاردان ثدحي ناك امبرو ءاندالب يف ًاعقاو الو ءًاحيحص سيلف

 .هل مكح ال ردانلاو «ىرخألا ةيبرعلا دالبلا

 ضعب هلعفي ام :ةيمالسإلا تايركذلاب لافتحالا رهاظم نم لعلو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 سانلا ريكذت نم ءماع لك نم لوألا عيبر رهش لّوأ يف دجاسملا ءابطخ

 عيبر نم ةعمج تاذ تعمتسا دقو ءمّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا دلومب
 مامإو بيطخ - خيشلا لآ هللا دبع زيزعلا دبع خيشلا ىلإ ةيلاخ ةنس يف لوألا

 ةريسب نيلصملا ًاركذم بطخي وهو «- ضايرلاب ريبكلا عماجلا
 .مّلسو هيلع هللا ىَلص لوسرلا

 ترشأ امك - يرورض ةّيوبنلا ةيمالسإلا تايركذلاب لافتحالا َّنِإ مث
 . . .ةلمهملا ةيوبنلا ةريسلاو روجهملا نآرقلاب نيلفاغلا نيملسملا ريكذتل - ًافنآ
 مايقو هللا همحر  باهولا دبع دمحم خيشلا ةكرحب مهركذن امك ًامامت
 تماق دقو «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ديحوتب زيزعلا دبع كلملا موحرملا

 مامإلا نم ّلُك ئركؤ ءايحإب ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج
 نمو «ىمالسإلاو ىبرعلا نيملاعلا نم نيركفملاو َباَّنُكلا تعدو .كلملاو
 اذه . نيتميظعلا نيتيخيراتلا نيتبسانملا نيتاه يف اوثّدحتيل ءاكيرمأو ابوروأ
 دي ىلع ةكلمملا سيسأت موي .. .ينطولا مويلاب يونسلا لافتحالا بناج ىلإ
 .زيزعلا دبع كلملا هل روفغملا

 هلعف دق ءاهب ءافتحالاو تايركذلاب مامتهالا َّنأ :كلذ ىلإ فاضيو
 موصي اذامل :لئس نيح هب فرتعاو ءهسفن مّلسو هيلع هللا ىَلِص لوسرلا
 . .«هيف َيلَع لزنأو ءهيف تدلو موي كاذ» :باجأف ؟عوبسأ لك نم نينثالا

 امدنع ءاروشاع مايص يف دوهيلا َدَيأ هنأ امك .هثعبم مويو هداليم موي وه يأ
 مث «نوعرف قرغأو ءنوعرف نم ىسوم هيف هللا ىجنأ يذلا مويلا هنأ هل اوركذ

 .همايصب رمأو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هماص

 ةيمالسإلا تايركذلاب لافتحالل نوركنملا  انؤاملع ركف ول اذّبحو
 «نيملسملاب نظلا ءوسو مّهوتلا نع ًاديعب ءهعقاوو كلذ ةقيقح يف - ةيوبنلاو
 . عادتبالاو كرشلاو ةينثولاو رفكلاب مهيمر يف عرستلاو

 الو فل ةقالع ال ةيمالسإلا تايركذلاب لافتحالا َّنأ اوكردأل ًاذإ ...
 نولفتحملا ءالؤهف ...امهيلع هل ريثأت الو «ةديقعلاب الو ةدابعلاب ةلص

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 فلي داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 نودبعي ال «جارعملاو ءارسإلا وأ ءةرجهلا وأ «ةثعبلا وأ ءدلوملا ىركذب

 ذإ ؛حيسملا ىراصنلا ترطأ امك هنورطي الو ءهل نوُلصي الو ءًادمحم
 ةادهملا هتمحرو «هبيبحو هللا لوسر مهدنع وه امنإو .. .ةثالث ثلاث هولعج

 . . .نيعمجأ سانلا ىلإ

  ةيوبنلا ةيمالسإلا تايركذلا ءايحإل نيركنملا انءاملع يأ  مهنأ امك

 نم ًانايحأ هضعب بوشي ام ةيقنت ىلع اوناعأل ءءايحإلا اذه ةقيقح اومّهفت ول
 كيرشتلاو ريفكتلا بولسأب ال «نواعتلاو حصانتلا بولسأب ءّولغ وأ ةغلابم

 .نآلا عبتملا عيدبتلاو

 ءاهرضحأ الو تالافتحالا هذه لثم ىلإ وعدأ ال ًايصخش ىنأ ىلع
 ءملع بلاطك ينكلو .فيلأتلاو ةساردلاو ثحبلاو ءملعلا بلطب يلاغشنال
 ىرأ ال «يمالسإلا هقفلا عجارم يف رظانو «ةّئسلاو نآرقلا مولع يف ثحابو

 .يقالخأ يوبرت بولسأك ...ةيمالسإلا تايركذلا ءايحإب ًاسأب

 . . .حلاصلا لمعلل قيفوتلاو دادسلاو دشرلا ًاعيمج انمهلي نأ هللا لأسأ
 ايي

 لامح دمحم دمحأ ذاتسألل رخآ فقوم

 :باجأف «يوبنلا دلوملاب لافتحالا نع لئس اهتاذ ةلجملا يفو

 نم ةيمالسإلا ةيخيراتلا تايركذلا نم هريغك يوبنلا دلوملاب لافتحالا

 اذإ «خلإ ..جارعملاو ءارسإلاو ءحتفلاو ءردب ةوزغو  ًالثم  ةرجهلا

 هللا ىلص لوسرلا ةريسب ريكذت وهف «ةيداقتعالاو ةيكولسلا عدبلا نم الخ

 ةميركلا هتّنسب ءادتقالا مث ءرابتعالاو ةظعلل ةفيرشلا هقالخأو مّلسو هيلع

 - ىرخألا ةيمالسإلا تايركذلاب لافتحالا لثم - وهو ...ةرطعلا هتريسو

 ءالجألا هباحصأ فقاومو «ةيركسعلاو ةيميلعتلاو ةيوبرتلا هفقاومب ريكذت

 .مهنع هللا يضر مهتريس يسرادل قيرطلا رينت ًاموجن اوناك نيذلا

 .ه١١51١ ناضمر ددعلا «ءىمالسإلا نماضتلا ةلجم (59)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 عدبلا نم  انفلسأ امك  تالافتحالا هذه ولخت نأ يغبني نكلو
 هيجوت يأ هب رشابملا لسوتلاو ءملسو هيلع هللا ىلص هحلم يف ةالاغملاك

 , ؟"9هنم هللا هأّرب امم كلذ هابشأو ءهيلإ ءافشتسالاو ءاجرلا

 .ها١١4١ نابعش ددعلا ءىمالسإلا نماضتلا ةلجم )

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف



 ننس ا
 هّييوسلا ةريبلا رم

 داررلاَو لعالم ةاقتحتلا

 هل ب ري ل 0.

 تاو يلا تفي هزبدّم ع اظؤ اكمل
 فول 127 يوتا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 هناكمو مّلسو هيلع هللا ىَلص هدلوم خيرات

 .هماعو «هرهشو «هموي نايب ىف : لوألا «نالصف هيفو

 هللا 08 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر دام  يبأ نع دواد وبأو ةملسو «دمحأ

 أ: :لاق وأ « هيف تدل م موي كاذ» :لاقف نينثالا موي نع لِيَس مّلسو هيلع ِ

 ."17(هيف َتَلَع
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 لزن

 :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا نع نايفس نب بوقعي ئورَو
 «نينثالا موي ئبنتساو «نينثاآلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلو

 .نينثالا موي دوسالا ٌرجحلا َمفرَو «نينثالا موي يفوتو

 :نينثالا موي ةدئاملا ةروس تلزنأو :ركاسع نبا دنع قرطلا ضعب يفو
 .نينثالا موي ردب ةعقو تناكو «[” :ةدئاملا] «:كتيِد ل تلمكأ َمْوْيلَ ع وعموما لإ

 مل ْتَْمكَأ َمَولآ# :لوزنو ردب ةعقو َّنأ ظوفحملا :ركاسع نبا لاق

 .ةعمجلا موي «ء[7” :ةدئاملا] « تيد

 .رجفلا

 هللا ل هنأ باوصلا :«دروملا» ىف ىقارعلا لضفلا وبأ ظفاحلا لاقو

 نئسو ٠( تي دمحأ دنسمو وال مقر ثيدح مايصلا باتك ملسم يل

 00 ةيممختا ةبكلا)
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 ةداتق يبأ ثيدحو .ريسلا لهأ هركذ يذلا وهو راهنلا يف دلو مّلسو هيلع

 ةّيْحِد نبا هب مزجو ءراهنلا راهبإ دنع مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 كلذ ىف مهضعبلو «(ةدربلا حرش ىف ئلاعت هللا ةمحر ىشكرزلا هححصو

 اند

 : رعس

 اهدافْرأ ئدُهلا حّتف ةعاس اي

 يذلا يكازلا عيبر رهشب ثحال

 رثآمب ُتقرشأ ةّوبنلا ٌتثيح
 ُثَدِب دق ةلاسرلاو ةنامألا ثيح

 اهداعسإ ازجلا حنم دقو ًافْظُل
 اهّداس ذإ ًةلالج ٌروهشلا قاف
 اهّدادْعَت ىّرولا يصخُي ال ٍبِهّشلاك

 اهّداَجِنو اهرؤَغةكمل يلْعُي

 . اليل تناك ةدالولا ْنأ هئاضتقال «فيعضف

 ةّوبنلا نامز َّنِإف «ًاليلعت نوكي نأ حلْصَي ال اذهو :يشكرزلا لاق

 . ًاراهن موجنلا طقست نأ زوجيو «قراوخلل حلاص

٠ 
 : رعس

 انهلاو ةداعسلاانْلِي ًةعاس اي

 هروهظب اهحارفأ انل تّمت

 : لاعت هللا همحر مهضعبل هريغ

 ةعاس ريخ ىف دْعّسلا ٌرومأ ُثلاوت

 ٍدلُوَم بيط ايو ٍتاقوأ بيط ايف

 دعسلا ةعاس ىف لْسّرلا ريح دلومب

 ٍدجملا رئاس ىوحخ دولوم بيط ايو

 ناك كلذ َّنأ ىلع روهمجلا َّنِإ مث :امهريغو ظفاحلاو ءريثك نبا لاق
 , ""7لوألا عيبر رهش يف

 . عامجإلا هيف مهضعب لقنو .فورعملا وهو :يليهسلا لاق

 )١99/1(. ريثك نبال ةيوبنلا ةريسلا (5؟)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا ف



 ا ةيوبنلا ةريسلا -نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 عيِمّسلل ٍبْذْعَيّوحلاٌلوقو هنملاحلا ُناسل انل لوقي

 عيبر يف عيبر يف ٌعيسبر يعضَو رْهَّشو ٌنامزلاو يهجوف

 لصف يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هدلوم ناك :يناعملا لهأ ضعب لاق

 هميسنو «دربلاو رحلا نيب نالدتعم هراهنو هليل ءلوصفلا لّدغأ وهو «عيبرلا
 هرمقو «طوبهلاو ٌولعلا يف ةلدتعم هسمشو «ةبوطرلاو ةسوبيلا نيب لدتعم

 ام ءماظنلا اذه كّلِس يف دقعنيو «ضيبلا يلايللا نم ةجرد لوأ يف لدتعم
 ةلباقلاو ةدلاولا يفف هيّبَرُم ءامسأ نم مّلسو هيلع هللا ىَّلص هل ئلاعت هللا أيه

 هللا ىلص هيعضرم يفو «ءامّتلاو ةكّربلا ةنضاحلا مسا يفو ءءاَمّشلاو نا

 .دعّسلاو ملحلاو باوثلا امهركذ يتآلا مّلسو هيلع

 هنم '''![ْتَلَخ] ةليل ةرشع يتنثال :ملاعت هللا همحر قاحسإ نبا لاق

 . سابع نباو ءرباج نع «فّئصملا» يف ةَبْيَش يبأ نبا هاورو

 .هنم اتلخ نيتليلل ليقو .لمعلا هيلع يذلا وهو :(رّرُعلا» ىف لاق

 مهنأ َحيّرلا باحصأ نع رمع وبأ لقنو .نامثل ليقو «ةراشإلا يف همدقو

 .ةيحد نبا هحجرو ؛هوححص
 .رابخألا رثكأ ىضتقم هنإ : ظفاحلا لاقو

 .هححصو ءرقابلا رفعج نع يطايمدلا هاكح .رْشَعل :ليقو

 علط نيح هلوأ يف : ليقو «ةرشع ينامثل :ليقو .ةرشع عبسل :ليقو

 .رجفلا

 وهو :ريثك نبا لاق .ليفلا ماع :ئلاعت هللا همحر قاحسإ نبا لاق

 .روهمجلا دنع روهشملا

 ٌكْشي اال يذلا وهو :يراخبلا خيش َيماّرحلا رذنملا نب ميهاربإ لاقو

 ءةّيْخِد نباو «راّرجلا نباو «طايخ نب ةفيلخ غلابو .ءاملعلا نم دحأ هيف

 .عامجإلا هيف اولقنف ميقلا نباو «يزْؤَجلا نباو

 )١58/١(. ماشه نبا ةريس نم (5)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 يف َيبهذلا هّرقأو هححصو «كردتُْسُملا» يف مكاحلاو .يقهيبلا ئورَو
 نب ٍجاََجَح نع «َنيِعَم نب ىيحي نع «ريبكلا هخيرات» يف هحخضصو « هرصتخم

 نبا نع «ريبج نب ديِعَس نع فيبأ نع قاحسإ يبأ نب سْنوُي نع «دمحم

 موي مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر َدلُو : :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر سابع

 قلطي :ليقو .ماعلا ظفل ظوفحملاو :(رَّرَّدلا حرش» يف ظفاحلا لاق
 ناك نإف ءردب مويو .حتفلا موي :لاقي امك .ءتقولا قلظُم هب داريو مويلا
 .لوألا نم ٌصخأ نوكيف «مويلا ةقيقح دارملا

 يف «ليفلا ماع دلو :لاق هنإف «(هخيرات» يف ناّبِح نبا حّرص كلذبو
 مث :لاق .ليفلا باحصأ ىلع ليبابألا ٌريطلا هيف هللا ثعب يذلا مويلا
 :لاق روكذملا هدئسب نيِعم نب ىيحي نع «دوعسم نبا نع ٌتيدحلا ٌتدَجَو

 .ليفلا ماع ينعي «ليفلا موي مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر دلو

 نب هللا دبع نب بلّطملا نع يقهيبلاو مّْيَعَن وبأو قاحسإ نبا ئوّرو
 هللا ىلص هللا لوسرو انأ تذِلَو :لاق هّذج نع « هيبأ نع ةمّرْحَم نب سيق
 اكل ِنْيَدِل انك نى «ليفلا ماع مّلسو هيلع

 تنأ ثاّبق اي :يتْيَللا مث يناتكلا َمّيْشأ نب ٌتابُق نافع نب نامثع لأسو
 هيلع هللا ىَلص هللا لوسر :لاقف ؟مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا ٌلوسر ْمأ ربكأ
 ماع ملسو هيلع هلل يم هلا لوسر دلو .هنم نس انأو «ينم ربكأ مّلسو

 , "9ةلحم ِ ٌرضخأ ليفلا قْذَح ىلع يمأ يب ثفقوو ٠ «ليفلا

 يف (موي يأ) ةظفللا هذهب عيبرلا نب ديمح درفت :لاقو (507/5) مكاحلل كردتسملا ()
 ماع :ةحيحصلا ةياورلا ةياورلا هذه لبق مكاحلا دروأ امك .هيلع عباتي ملو ثيدحلا اذه
 .ليفلا

 .( ١69/١ ماشه نبا ةريسو )٠١١(, ميعن يبأل («ةوبنلا لئالد» يف ربخلا (16)

 .ثورلا :قذخلاو )39٠١(. ميعن يبأل ةوبنلا لئالد (17)

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 ”/ ْ ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوُصف
 ل لا ل فا ا ا للا

 .هنيد ىلع تامو .ةمجعملا ءاخلا ناكسإو ميملا حتفب : ةمرُحَم

 «نالف ةَدِل نالف :لاقي ءءاتلاب نْيَنَدِل :هيف روهشملا ٌرذ وبأ لاق :َنْيَدِل
 .دحاو تقو ىف هعم دلو اذإ

 «هنم ةبهاذلا واولا نع ضَرِع ءاهلاو ءهبْرَي لجرلا ةدِل :يرهوجلا لاق

 .نوُدِلَو تاَدِل عمجلاو ناَدِل امهو .ةدالولا نم هّنأل

 دلو نم :ةدحوملابو ءارلا ناكسإو ةيقوفلا ةانثملا ءاتلا رشكب :بَرّثلا

 . كعم

 مث ءروهشملا وهو :ظفاحلا لاق ءاهحتفب لاقيو فاقلا مضب :ْثاَبُق

 .ةثلثم مث ةفيفخ ةدحوم
 مع 8.

 .رهشأ وهو :ريثك نبا لاق .ًاموي نيسمخب ليفلا دعب :ليقف اذه ىلعو
 ةدايزب :ليقو ءرثكألاو رهشألا هنأ دازو .يليهسلاو يدوعسملا هححصو

 . سمخ

 مودق َّنأ :ليلاعت هللا همحر َيمْزِراوخلا ىسوم نب دمحم ركب وبأ ركذو

 كلذ لاق دقو .مرحملا نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل ةكم ليفلا باحصأ

 .ةعمجلا موي ةنسلا كلت مرحملا لوأ ناكو ءدحألا موي دازو «هريغ

 ىلاعت هللا همحر رقابلا رَمْعَج يبأ نع ركاسع ُنباو ءدعس ُنبا ئورَو

 دلومو ءمرحملا نم فصنلا يف ليفلا باحصأ ُمودُق ناك :لاق

 ححصو .2""”ةليل نيسمخو سمخب هدعب مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر

 .مايأ ةتسو رهشب :ليقو .ًاموي نيعبرأب :ليقو .لوقلا اذه يطايمدلا ظفاحلا

 :ليقو .ًاماع نيعبرأب :ليقو .ًاماع نيثالثب :ليقو .نينس رشعب :ليقو

 . ًاماع نيعبسب

 .[لوألا مسقلا] (57؟/١) دعس نبا تاقبط (50)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف ففي

 نم نيرشعو ثالث ةنس ناضمر رهش نم تلخ > ةليل ةرشع يتنثل :ليقو

 .ليفلا باحصأ ةوزغ

 سمخل مرحملا يف :ليقو .رخآلا عيبر يف :ليقو .رفص يف :ليقو

 .ءاروشاع يف : ليقو . هنم نيقب

 نم هدلوم قفاو نولوقي باسحلا ّلهأ :للاعت هللا همحر ىليهسلا لاق

 .'"هنم تضم نيرشعل ناكو «ناسين ةّيسمشلا روهشلا

 هيلع هللا ىَلص نوكي نأ يف ترظن :«مالسإلا خيرات" يف يبهذلا لاقو

 ىف هدلوم نوكي نأ الإ «ناسين ىف هدلوم نوكي نأ ليحتسي «باسحلا نم

 .ناضمر

 عيبر رهش قفاو :ئلاعت هللا همحر يدرواملا نسحلا وبأ مامإلا لاقو

 . ىهتنا . طابش نم نيرشعلا مورلا روهش نم

 .لمحلا َجْرُب يف :ئلاعت هللا همحر يطايمّدلا لاق

 نوكي نأو «ناسين لئاوأ ىف نوكي نأ لمتحي اذهو :هروُنلا» ىف لاق
 «نيّيبنلا دلوم وهو «لزانملا نم رفغلاب دلوو :يليهّسشلا لاق مث .راذآ يف
 :ليق اذلو

 دسألاو ىنابزلا نيباموه  دبألا يف تناك نيتلزنم ريخ

 ٌرضت امنإ «نينابزلا يف ررض الو ءاهينابز برقعلا نم هيلي رفغلا َّنأل
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 هتّيلأب رضي هل دسألاو كامسلا وهو هتيلأ دسألا نم هيليو ءاهبنذب برقعلا

 . هبانو هبلحمب رضي امنإو

 .خلإ . . . نيرشعل تناكف : هصئو و ضورلا ("8)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0١" ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 نم كامسلا َّنأ ّنظو «ةلبنسلا يسن يليهسلا نظأ :ةيخِد نبا لاقو
 .دسألا

 لاق نإف :«لَحْدَملا» يف ئلاعت هللا همحر ٌجاحلا نبا هللا دبع وبأ لاق

 «عيبر رهشب هدلوم ٌصحخ ملسو هيلع هللا ىلص هنوك يف ةمكحلا ام :لئاق

 رهش يف نكي ملو «ءاملعلا رثكأ دنع روهشملا حيحصلا ىلع نينثالا مويبو

 الو «ةدع لئاضفب ٌصتخاو «ردقلا ةليل هيفو نآرقلا هيف لزنأ يذلا ناضمر

 «ضرألاو تاومسلا قلخ موي ةمرحلا اهل هللا لعج يتلا مّرُحلا رهشألا يف

 ؟اهتليل يف الو .ةعمجلا موي يف الو «نابعش نم فصنلا ةليل ىف الو

 :هجوأ ةعبرأ نم باوجلاف

 موي رجشلا قلخ ئلاعت هللا نأ نم ثيدحلا يف درو ام :لوألا
 قازرألاو تاوقألا قلخ نأ وهو ءميظع هيبنت كلذ يفو ."'*”نينثالا

 حرشنتو «نؤّوادتيو نْوّيْحّيو مدآ ونب اهب ٌدتمي يتلا تاريخلاو هكاوفلاو

 اهتيؤر دنع مهرطاوخ نكسَتو ءمهسوفن اهب بيطتو اهتيؤرل مهرودص

 ميكحلا ةمكح هب ترج ام ىلع ؛مهتايح يقبُي ام ليصحتل مهسوفن نانئمطال

 , مويلا اذه يف رهشلا اذه يف مّلسو هيلع هللا ىَلص هدوجوف .لولاعتو هناحبس

 هللا ىَلص دمحم ةَمَأِل ةلماشلا ةكربلاو ميظعلا ريخلا نم دجو ام ببسب نيع رم

 .مّلسو هيلع

 ةراشإ هيف ؛عيبر رهش يف مّلسو هيلع هللا ىَلص هروهظ نأ : يناثلا هجولا

 ًانسح ًالؤافت هيف نإ ذإ «عيبر ةظفل قاقتشا ىلإ ةبسنلاب اهل نّطفت نمل ةرهاظ

 . ملسو هيلع هللا ىَّلص هتّمأل ةراشبو

 لكل :ئلاعت هللا همحر يلقّصلا نمحرلا دبع وبأ مامإلا خيشلا لاق دقو

 ناك اذإو ءاهريغ يف كلذكو ,ءصاخشألا يف اذه .بيصن همسا نم ناسنإ

 ىلوملا مَعِن نم اهنطاب يف اًمع ضرألا ٌقشنت هيف عيبرلا لْصّمف .ءكلذك
 . (731/7/5؟) هدنسم ىف دمحأ هجرخأ (59)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف فف

 حالصو مهشياعمو مهتايحو داّبِعلا ماوق اهب يتلا «هقازرأو ئلاعتو هناحبس
 جهْبتف ءاهيف ةرّدقملا تاوقألاو تابنلا عاونأو ىونلاو ةبحلا قلفنتف «مهلاوحأ

 ةميظع ةراشإ كلذ يفو .اهعْني مودقب اهلاح ناسلب هرّشبتو اهتيؤر دنع رظانلا
 تلخد اذإ كنأ ئرت الأ «ىلاعتو هناحبس ئلوملا معن ءادتباب راشبتسالا ىلإ

 نأك هرْهَز دجتو .ءكل كحضي هنأك هيلإ رظنت مايألا هذه لثم يف ناتسبلا ىلإ

 ضرألا كلذكو «هكاوفلاو ةرخّدملا قازرألا نم كل امب َكربْخُي هلاح ناسل

 . ًاضيأ كلذك هلاح ناسلب كثدحي هنأك ءاهراون جهبأ اذإ

 مَّدقت ام تاراشإلا نم هيف «عيبر رهش يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلومف
 ميظعب هيونتلا ىلإ ئلاعتو كرابت ىلوملا نم ةرهاظ ةراشإ كلذو ءهضعب ركذ

 ىرشبو «نيملاعلل ةمحر هنأو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص ميركلا ّيبنلا اذه رْدَق
 ةيامحو ءِنْيَرادلا يف فواخملاو كلاهملا نم مهل ةيامحو «نينمؤملل

 .ملسو هيلع هللا ىلص هلجأل مهنع باذعلا ريخأتب نيرفاكلل

 ,[8 :لافنألا] «مييف َتَآَو ْمُهَبّدَِل ُهَّنَأ تاكح اًموإ# :ئلاعت هللا لاق
 هدابع ىلع هتئم اهمظعأ نمو «تاوقألاو قازرألا راردإو تاكربلا تعقوف

 .ميقتسملا هللا طارص ىلإ مهل مالسلاو ةالصلا هيلع هتيادهل

 الأ «لاحلا هبش نم مّلسو هيلع هللا ىَلص هتعيرش يف ام :ثلاثلا هجولا

 ٌرَح الو جعْرُم دْرَب هيف سيل ذإ ءاهنسحأو لوصفلا لَدْعَأ عيبرلا لصف َّنأ ئرت
 ملاس هلصفو «لدتعم هلك لب «قراخ لوط هراهن الو هليل يف سيلو ءَقلُقُم
 نامز يف مهنادبأ يف سانلا اهعّقوتي يتلا ءضراوعلاو ضارمألاو للعلا نم

 حرشنتو مهتجزمأ حلصنتو ءمهاَوُقف شعتنت هيف سانلا لب «فيرخلا
 نيح تتابنلا كردي ام ةوقلا دادمأ نم هيف اهكرْذُي نادبألا نأل ؛مهرودص

 نم مدقت امل «مايصلل مهراهنو مايقلل مهليل بيطيف ءاوقلخ اهنم ذإ ,.هجورخ
 لاحلا هبش كلذ ىف ناكف ءدربلاو ٌرحلاو ءرصقلاو لوطلا يف هلادتعا

 رصإلا عفر نم هيلع همالسو هللا تاولص اهب ءاج يتلا ةحْمَّسلا ةعيرشلاب

 .انلبق نم ىلع تناك يتلا لالغألاو

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "0 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 هيلع هللا ىَلص هنأ ئلاعتو هناحبس ميكحلا ءاش دق هنأ :عبارلا هجولا
 وأ نامزلل لصحي لب ءاهب فرشتي وه ال ءةنكمألاو ةنمزألا هب فرشتت مّلسو

 ام ىلع ةّيزملاو ىمظعلا ةليضفلا مالسلاو ةالصلا هيلع هرشابي يذلا ناكملا
 ريغو اهيف لامعألا ةدايز لجأل كلذ نم ئنثتسا ام اّلِإ .هسنج نم هاّوِس
 دق ناكل ءاهركذ مدقتملا تاقوألا يف مّلسو هيلع هللا ىّلِص دلو ولف .كلذ
 ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم هلالج لج ميكحلا لعجف ءاهب فرشتي هنأ مهوتي

 .هيلع هتماركو ئلاعتو هناحبس هتيانع ميظع رهظيل اهريغ يف

 ؟اهريغ وأ ةكمب دلو له :فلتخا .هناكم ىف :ىناثلا لصفلا

 .لوألا وه .روهمجلا هيلع يذلا حيحصلاو

 :لاوقأ ىلع ةككم نم هناكم ىف فلتخاف ؛هيلعو

 ٍبْعِش يف دلوملا قاقزب فورعملا قاقزلا يف يتلا رادلا يف : اهدحأ

 . ليقع ديب تناكو ءمشاه ينب بعِشب روهشم

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر َّنِإ ليق :ئلاعت هللا همحر ريثألا نبا لاق

 اهعابف ءاهنع يفوت ىتح هديب لزت ملف ءبلاط يبأ نب ليقع اهبّهو ملسو
 ةرجهلا دعب اهعاب ًاليقع نإ :ليقو ءجاجحلا يخأ فسوي نب دمحم نم هدلو

 .نيرجاهملا رود اوعاب نيح شيرقل اعبت

 هاكح ءمشاه ينب ٍبْعِش يف دلو ملسو هيلع هللا ىلص هنأ : يناثلا

 .ريبزلا

 . مُدّرلاب مّلسو هيلع هللا ىَلِص دلو هنأ :ثلاثلا

 .نافّسعب : عبارلا

 : مّلسو هيلع هللا ىَلِص هتدالو ةليلب مهريغو رابحألا رابخإ

 :لاق هنع ئلاعت هللا يضر تباث نب ناسح نع يقهيبلاو «ميعن وبأ ئوَر

 يدرهي اذإ «تعمسو تيأر ام لقعأ «نامث وأ نينس عبس نبا ةعّمي مالغل ينإ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف "7

 عمسا اذاؤ ةيلإ اوعمتج وهي رسعم اي لص :اولاق . عمسأ انأو هيلإ اوعمتجاف !دوهي رشعم اي :همطأ ىلع ةادغ تاذ خرصي

 . "””ةليللا هذه يف هب دلو يذلا دمحأ ٌمجن علط :لاق ؟كب ام كليو

 مظألاو ريمضلل ةفاضإلاب : همطأ .باش يأ «نيعلاو ءافلا حتفب : : ةعْفَي

 ىلع ثينأت ءاتب ةمطأ ىلع ىوريو ءنصحلا :ةلمهملا ءاطلاو ةزمهلا مضب

 مقبلا عم

 نع «حتفلا» يف نسح دنسب مْيَعُن وبأو «مكاحلاو ءدعس نبا ئورَو
 املف ءاهب رجتُي ةكم نكس دق يدوهي ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع

 يف لاق ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر اهيف دلو يتلا ةليللا كلت تناك

 :موقلا لاقف ؟دولوم ةليللا مكيف دلو له «شيرق رشعم اي :شيرق نم سلجم
 .هملعت ام هللاو

 نيب «ةريخألا ةّمألا هذه بن ةليللا هذه دلو :مكل لوقأ ام اوظفحا :لاق

 .نيتليل عضري ال «سرف ُفْرُع نهنأك «تارتاوتم تارعش اهيف ةمالع هيفتك

 ىلإ اوراص املف .هلوق نم نوبجعتي مهو مهسلجم نم موقلا عّدصتف
 نب هللا دبعل ةليللا دلو دقل :اولاقف ءهلهأ مهنم ناسنإ لك ربخأ «مهلزانم

 «يدوهيلا اوءاج ىتح موقلا ئقتلاف .ًادمحم هوّمس مالغ بلطملا دبع
 .ربخلا هوربخأف

 «ةنمآ ىلع هولخدأ ىتح اوجرخف ءهيلإ رظنأ ىتح ىعم اوبهذا :لاق

 كلت ىأرف ءهرهظ نع هل اوفشكو هتجرخأف .كنبا انيلإ يجرخأ :اولاقف

 هللاو :لاق ؟كل ام كليو :اولاق قافأ املف .هيلع اًيشغم عقوف «ةماشلا

 مكب نوطسيل هللاو «ءشيرق رشعم اي هب متحرفأ «ليئارسإ ينب نم ةّوبنلا تبهذ
 . ""”برغملا ىلإ قرشملا نم اهربخ جرخي ٌةوطس

 .("5ص) ميعن يبأل ةوبنلا لئالد )3١(

 يأ :ترتاوتم «(١/00)افولاو ء[لوألا مسقلا () دعس نبا تاقيط (ال)

 . تاقرفتم وأ «تاعباتتم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "ا ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 تناك :لاق امهنع لئلاعت هللا يضر سابع نبا نع دعس نبا ئورَو

 نأو «ثعبُي نأ لبق هللا لوسر ةفص نودجي ربيخو كّدفو ريِضّنلاو ةظيرق دوهي
 اذه .دمحأ ةليللا دلو :دوهي رابحأ تلاق دلو املف .ةنيدملا هترجه راد

 هب نورقيو كلذ نوفرعي اوناك .دمحأ أنت :اولاق ابنت املف .علط دق بكوكلا

 . ""”يغبلاو دسحلا اّلِإ «هنوفِصيو

 نع «كيرش نب بيسملا قيرط نم ركاسع نباو ء«ميعن وبأ ئورَو
 رمب ناك :لاق ءهذج نع هيبأ نع «بيعش نب بيعش نع «كيرش نب دمحم
 «ًاريثك املع هللا هاتآ دق ناكو «ءصيع :ئعدُي ماشلا لهأ نم بهار نارها

 دلوي نأ كشوي :لوقيو سانلا ئقليف «ةكم لخديو هل ًةعموص مزلي ناكو

 نمف ؛هتامز اذه ءمجَعلا كلميو برعلا هل نيدت «ةككم لهأ اي دولوم مكيف

 ام هللابو ءهتجاح أطخأ .هفلاخو هكردأ نمو «هتجاح باصأ .هعبّتاو هكردأ

 عوجلاو سؤبلا ّضرأ ُتْلَّلَحو «نمألاو ريمخلاو رمخلا ّضرأ تكرت

 ام :لوقيف هنع لأسي اَلِإ دولوم ةكمب دلوي ال ناكف .هبلط ىف الإ ءفوخلاو

 000 دعب ءاج

 ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر هيف دِلُو يذلا مويلا ةحيبص ناك املف

 هادانف ؛هتعموص لصأ ىلع فقوف «ٌصيع تأ ىتح ""”بلطملا ٌدبع جرخ
 دقف «هابأ ْنُك :لاقف هيلع فرشأف .بلطملا دبع انأ :لاقف ؟اذه نم :لاقف

 «نينثالا موي ثعبيو «نينثالا موي هنع مكثّدحُأ تنك يذلا دولوملا كلذ دلو
 «فاعُي مث ًاثالث يكتشيف ءعجو نآلا هنأ كلذ ةيآو «ةحرابلا علط همجن َّنِإو

 ىَعْبُي امك دحأ ىلع ْغْبُي ملو ءدحأ هدسح دسحُي مل هنإف ءكناسل ظفحاف

 .هيلع
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 .[لوألا مسقلا] )١/ ١١5( دعس نبا تاقبط نم (/7)

 ةريسو )194/١1( ركاسع نبا خيرات يفو )١150/١(. صئاصخلل ًاقفاوم لصألاب اذك ()
 لصأ يف فقوف ًاصيع ىتأ ىتح بلطملا دبع نب هللا دبع جرخو (777 /1) ريثك نبا
 :لاقف هيلع فرشأف هللا دبع انأ :لاقف ؟اذه نم :هادانف ءهاصيع اي :ىدان مث هتعموص

 .هابأ نك

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوُصف كك

 رتو يف تومي «نيعبسلا غلبي مل هرمع لاط نإ :لاق ؟هرمع امف :لاق

 , "40 هيتسو ثاالث وأ 2« نيتسو ىدحإ يف نيتسلا يف اهنود

 هعم جرخ يذلا رونلاو مّلسو هيلع هنلا ىلص هعضو

 هيديب ضرألا ىلع ًادجاس هلوزنو هل موجنلا يلدتو

 فوع نب نمحرلا دبع مأ ءافشلا هتلباف هتأر امو

 تايآلا نم امهنع ىلاعت هنلا يضر

 هللا ىَلِص هللا لوسر لاق :لاق ًالسرم ئلاعت هللا همحر ءافجَعلا يبأ نع
 ٌروصق هل تءاضف ٌرون اهنم عطس «ينْئعضو نيح يّمأ تأرا١ :مّلسو هيلع

 . "ىرْضُب
 , "*تاقث هلاجرو ءدعس نبا هاور

 - ةروصقم فلأف ةنكاس ةلمهم داصف ةمومضم ةدحوم ءابب  :ئرضب

 :«ةحئافلا ةكّسملا» يف تلاق .قشمد لامعأ نم ماشلاب دلب انه اهب دارملاو

 اهلخد ماشلا دالب نم عضوم لوأ اهنأ يهو «ةفيطل ىرصب صيصخت يفو
 .ماشلا دالب نم حتتفا ام لوأ يه كلذكو «ّيدمحملا رونلا كلذ

 .دادغب ىرق نم ءًاضيأ ىرضُبو

 يّمَأ ينتثّدح :لاق هنع ئلاعت هللا يضر صاعلا يبأ نب نامثع نعو
 :تلاق هتدلو ةليل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنمآ ًةدالو تدهش اهنأ

 ىتح «وندت موجنلا ىلإ رظنأل ينإو «ًارون الإ تيبلا نم هيلإ رظنأ ءيش امف

 تلا هل ءاضأ رون اهنم جرخ ءهتعضو املف .ّىلع نعقيل :لوقأل ينإ

 , "رون الإ ىرأ ال تلعج ىتح «رادلاو

 .كلذك )04/١*( ركاسع نبا خيراتو .ةريثك تادايز اهيفو 227577 )١/ ريثك نبا ةريس (74)
 .ةبارغ هيفو :ريثك نبا لاق )١١0/١( صئاصخلاو

 .[لوألا مسقلا] (1/1) تاقبطلا (5)

 .(45 )١/ افولا (ل5)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 فحل ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 هللا ىَّلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا يضر ةيراس نب ؛ ضابرعلا نعو

 ىَمَأ ايؤر) :هيفو «ثيدحلا («نييبنلا متاخل هللا دنع ىنإ) :لاق مّلسو هيلع

 هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ّمأ نإو «؛َنْيَري نيّيبنلا تاهّمأ كلذكو تأر يتلا
 .ماشلا روصق هل تءاضأ ًارون هتعضو نيح تأر مّلسو

 .هاححصو نابح نباو «مكاحلاو «رازبلاو ءدمحأ مامإلا ""”هاور

 مأ ةنمآ نع ءاهنع ئلاعت هللا يضر ةميلح نع نابح نبا وَ َ
 تلمح ينإ ءُاَنَأَسَل اذه ينبال نإ :تلاق اهنأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر

 ًارون تيأر مث «هنم ةكرب مظعأ الو يلع ٌفخأ ناك طق ًالْمَح دجأ ملف هب

 مث «ىرْصُبب لبإلا ٌقانعأ هل تءاضأ ءهتعضو نيح ينم جرخ باهش هنأك

 ىلإ هسأر ًاعفار ضرألاب هيدي ًاعضاو عقو «نايبصلا عقت امك عقو امف هّتعضو

 .ءامسلا

 نأ امهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا نع ركاسع نخ نياو دعس نبا ىورَو

 زون هنم جرخ ءمّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم ينبا ىّنم لّصف امل :تلاق ةنمآ

 .برغملاو قرشملا نيب ام هل ءاضأ

 دلو امل :لاق ئلاعت هللا همحر ةمركِع نع متاح يبأ نبا َىورَو

 .ًارون ضرألا تقرشأ «مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 «ميهاربإ يبأ ةوعد» :لاق ؟كرمأ ءْذَي ناك ام !هللا لوسر اي :تلق هنع ىلاعت

 روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأ يّمأ تأرو «ميرم نبا ىسيع ىرشيو

 . (ماشلا ع7 1

 نع ةدّدعتم هل ديناسأب ىملسألا رمع نب دمحم نع دعس نبا ئورَو

 ١78(. 217ا//5) دمحأ دنسم (الا/)

 .[لوألا مسقلا] )45/١( دعس نبا تاقبطو 577/60(2) دمحأ دنسم (/8)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف <”

 قرشملا نيب ام هل ءاضأ رون هعم جرخ ءهّتعضو امل :تلاق اهنأ «ةنمآ

 ذخأ مث «هيديب ضرألا ىلع ًادمتعم هيتبكر ىلع ًايئاج عقو مث «برغملاو
 ماشلا روصق هل تءاضأو ءءامسلا ىلإ هسأر عفرو ءاهضبقو بارت نم ةضبق

 .ىَرْضُبِب لبإلا ٌقانعأ تيأر ىتح ءاهقاوسأو

 ّصخ ام ىلإ ًةراشإ ءهنم جرخ يذلا رونلاب ىرصُب روصق تءاضأ امنإو
 هركذ امك ءوكْلُمو هدجم راد اهنإف ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتّوبن نم ّماشلا

 هرجاهمو ةكمب هدلوم «هللا لوسر دمحم :ةقباسلا بتكلا ىف نأ بعك

 .ماشلاب هكلُمو ءبرْثَيب

 يف ٌيرِذْنُملا ظفاحلا اهضعب ركذ ءماشلا لضف يف ثيداحأ تدرو دقو

 ةراشإ «ىرصب روصق تءاضأ :مهضعب لاقو .«(بيهرتلاو بيغرتلا» باتك

 .ةتيملا بولقلا ييْحّيو رئاصبلا رّوني مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأ ىلإ

 ةراشإ ءهتعضو نيح مّلسو هيلع هللا ىّلص هعم رونلا اذه جورخ يفو
 ةملظ هب لازو ءضرألا لهأ هب ىدتها يذلا رونلا نم هب ءيجي ام ىلإ

 اَنوُس ر ْمْْثَءَج ذه بتكحلا لهآ 6 اهنم كرشلا

 يطحن اولقتو بتيلا مي توف قدح اً ارييكص كل كريب

 عَبَتَأ نم هنأ هب ىدفَي © © تيم ٌبتكَم دو را بري معة دق

 َرِهيِدْبَيَو هِنْذِإِب روُتلأ كإ يدظلأ َنِي مُهْجِرْخُيَو ِلَسلا لبس ٌمكوُضِر
 .[15 2.316 :ةدئاملا] 46 ٍمِبَتْسُم طْرَص لِ

١ 

 تت

 رهظ يذلا رونلا اذه ناك دقو :ىئلاعت هللا همحر ةماش وبأ مامإلا لاق

 ءمهيف هركذ رثكو «شيرق يف رهتشا دق مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالو تقو
 ثيح «ةقباسلا هتايبأ يف هنع لاعت هللا يضر سابعلا هّمع راشأ كلذ ىلإو

 : ًالضفو ًافرش هدازو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هقح يف لاق

 قفألا كرونب تكاضو ٌضرأ لاتقرشأ َتْدِلُو امل تنأو
 ٌقرتحَُتٍواشرلال بسور ولا يفو ٍءايَّضلا كلذ يف نحنف

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 "4 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 عطاسلا هروُث نم اًضفلا ءاضأ ًاعلاط ىفطصملا لهتسا امل
 عساش نمو ٍناد نم بيظط لا هرظِع ىذش نوكلا رّظعو

 علاطلارمّقلاب ًابحّرَماي ةحْرَف ْنِم ٌناوكألا تدانو

 :لاق هيخأ نع «للاعت هللا همحر ةديبع نب ىسوم نع دعس نبا ئورَو

 هيدي ىلع عقو «ضرألا ىلع عقوف مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر دلو امل

 ٍِبْهِل نم ًالجر كلذ غلبف «بارت نم ةضبق ضبقو ءءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار

 لهأ ٌدولوملا اذه َنِبلْعَيل ؛لأفلا قّدص نعل ءهججلا :هبحاصل لاقف
 , "7 ِضرألا

 هللا همحر ةيطع نب ناّسح نع يوق دنسب مّيَعَن وبأو ءدعس نبا ئورَو

 ىلع عقو دِلَو امل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :هنع يضرو ئلاعت

 6 0ءطسلا ىلإ هرصبب ًاصخاش «هيتبكرو هيفك

 .اهب حّبسملاك «ةباّبسلاب ًاريشم "هدي عباصأ ةضوبقم :يلْيَهُسلا داز

 :ىلاعت هللا همحر َيِرَجْوَجلا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا خيشلا لاق

 ىلإ ءاميإو ةراشإ ءلاحلا كلت يف مّلسو هيلع هللا ىَلص هرصب عُفَر يفو

 نم اذه ناكو ءنيعمجأ ّقلخلا دوُسَي هنأو .هردق ٌولعو هنأش عافترا

 هيفو «هتدالو لّوُأ يف هنم دجو ٍلْعِف لأ هنأ وهو ءمّلسو هيلع هللا ىلص هتايآ

 نيح ىلإ دّلوي نيح نم هل عقي ام عيمج نأ ىلإ لّمأت هل نمل ءاميإو ةراشإ

 ال ملسو هيلع هللا ىلص هنإف «لقعلا هيلع لدي ام مّلسو هيلع هللا ىَّلص ضبقُي
 م - 8 ةاساب

 .تاقولخملا ىلع نأشلا َنِلَع « نيححو تقو لك يف ةعفرلا ديازتم لازي

 هنأو ءددؤس لك ىلإ ءاميإو ةراشإ هسأر مّلسو هيلع هللا ىَّلَص هعْفَر يفو

 .[لوألا مسقلا] )١//91( دعس نبا تاقبط (9)

 .[لوألا مسقلا] )14/١( دعس نبا تاقبط (80)

 . هيدي عباصأ :هترابعو )١٠١0/١( ضورلا (6)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف "1

 .هدْصَت بساني ال امم اهريغ نود ءٌرلعلا تاهج ىلإ اَّلِإ هدصق هّجوتي ال

  ًالَسْرُم - ءاَرَبلا نب نيسحلا يبأ نع «افولا» يف يزؤجبلا نبا ئورَو
 ىلإ رظني هيتبكر ىلع ًايئاج ”””هتدجو :ةنمآ تلاق :لاق ئلاعت هللا همحر
 . ”9ًدجاس ىَوْهأو ضرألا نم ًةضبق ضِبَق مث ؛ءامسلا

 َلاَث# :مّلسو هيلع هللا ىَلص ىسيع دلو امل :تاراشإلا لهأ ضعب لاق

 هسفن نع ربخأف ؛[١7 :ميرم] «© يب كَم بتكلا يدا هلأ دبع ف
 هعم جرخو ء؛ًادجاس عضو مّلسو هيلع هللا 0 نينو «ةلاسرلاو ةيدوبعلاب
 هسأر عفرو بارت نم ةضبق ضبقو «برغملاو قرشملا نيب ام هل ءاضأ رون

 ةيدوبعو «لاقملا مالسلا هيلع ىسيع ةيدوبع تناكف ءءامسلا ىلإ

 ءرابخإلاب مالسلا هيلع ىسيع ةلاسرو ءلاَعِفلا مّلسو هيلع هللا ىلص دمحم

 .راونألا روهظب مّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم ةلاسرو

 هرمأ أدبم نأ ىلإ ةراشإ ءهعضو دنع ِمّلسو هيلع هللا ىَلص هدوجس يفو

 :قلعلا] 469 ©بّرأَو دجْسأو ُهْعِطل ال الك» :ئلاعت هللا لاق ؛بْرَُقلا ىلع
 وهو هبر نم ٌدبعلا نوكي ام ٌبرقأ» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص لاقو 69

 لاحو «ةيدوبعلا ماقم ىلإ ريشي مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع لاحف ءادجاس

 .ةّيهلإلا ةرضحلا نم بْرَُقلا ماقم ىلإ ريشي مّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم

 : مهضعبلو

 ُماتجخن نيلّسرملا لكل تنأو ىّرولا فّرْشأ اي َكالْوَم نم بْرُقلا كل
 ُمامإءايبنألا لكل تنأو ٌمفاش ةمايقلا ٌمويانل تنأو
 ُمالسو ةلوبقم ةكرابم ةيحت ميركلا هّللا نم كيلع

 نع «هنع ئلاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نع ٍمْيَعُن وبأ ئورَو

 ةنمآ تدلو امل :تلاق اهنع ىلاعت هللا يضر فوع نب ورمع تنب ءاّمَّشلا هم

 .هتدلو 09

 .(46/1) افولا (88)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ك4 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 ًالئاق تعمسف .«لهتساف يدي ىلع عقو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر
 ىتح برغملاو قرشملا نيب ام ءاضأف «كبر كمحر وأ «هللا كمحر :لوقي

 .مورلا روصق ضعب ىلإ ترظن ينإ

 ٌتْعُرو ةملظ ىنتيشغ نأ بشنأ ملف هّتعجضأو هتسبلأ مث :تلاق

 . هب َتبهذ نيأ :لوقي ًالئاق تعمسف «ىنيمي نع ةريرعشقو

 . كلذ ىنع رفسأو برغملا ىلإ :لاق

 :لوقي الئاق تعمسف «يراسي نع ةريرعّشقلاو ٌتغرلا كلذ يندواع مث

 .قرشملا ىلإ :لاق ؟هب َتبهذ نيأ

 , "47 كلاعت هللا هثعب ىتح «لاب ىلع ينم ثيدحلا لزي ملف :تلاق

 .(9؟ص) ميعن يبأل ةوبنلا لئالد (85)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 م
 م

 نم ءيش يف فقأ مل :«هيواتف» يف ئلاعت هللا همحر خيشلا لاق :لوألا

 دعب «ءسطع َدِلَو امل ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ىلع ًاحّرصم ثيداحألا

 «يقهيبلل لئالدلاو ءدعس نبال تاقبطلاك اهناظم نم دلوملا ثيداحأ ةعجارم

 كردتسملاكو «هباعيتساو هطسب ىلع ركاسع نبا خيراتو «ميعن يبألو

 . مكاحلل

 ينعي «فوع نب نمحرلا دبع 3 ءاّقشلا هتور يذلا ثيدحلا امنإو

 «ساطعلاب هيف حرصي مل نكل .تيمشتلا هبشي ظفل هيف «بابلا رخآ قباسلا

 ديرأ نإف «دلوي ام لَّوأ دولوملا حايص لالهتسالا نأ :ةغللا يف فورعملاو

 .رهاظ كلَملا ىلع لئاقلا لمحو .لمتحيف «ساطعلا انه هب

 حرش» يف ئلاعت هللا همحر َيِرَجْوَجلا نيدلا سمش ةمالعلا لاقو

 هلمح نأ الإ ءدلوي ام لّوَأ دولوملا حايص وه ناك نإو لالهتسالا :«ةيزمهلا
 .كّلَملا ىلع لئاقلا لمحك «بيرق انه ساطعلا ىلع

 هللا ىَلص هعضو ركذب اوعمس اذإ نيبحملا نم ةريثك ةداع ترج :ىناثلا
 ال ةعُدب مايقلا اذهو ءمّلسو هيلع هللا ىَّلِص هل ًاميظعت اوموقي نأ ءمّلسو هيلع
 فسوي نب ىيحي ايركز وبأ هنامز ناّسح ةقداصلا ةبحملا وذ لاقو ءاهل لصأ

 :«(هناويد» نم هل ةديصق ىف هنع ىضرو لاعت هللأ همحر 020يرصْرّصلا

 رعاش «نيدلا لامج ايركز وبأ «يراصنألا ىيحي نب فسوي نب ىيحي :يرصرصلا (46)

 موي لتق دقو .مّلسو هيلع هللا ىَّلص لوسرلا حدم يف هرعش رثكأو «دادغب لهأ نم ريرض

 )5٠"١1(. نونظلا فشكو «(57 7/9 ةرهازلا

24> 
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 2 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 ْبّتك نم نسحأ طخ نم ةضف ىلع ُهذلاب ّطخلا ىفطصملا حدمل ٌليلق
 ْبَكُرلا ىلع اًًيْئِج وأ ًافوفص ًامايق هعامس دنع فارشألا ضهني نأو

 ْتَُدلا ٍتمَس ًةبتر ايهشرع ىلع 2 هّمسا ّبتك هل ًاميظعت ٌهَّللا اَمأ

 مالسإلا خيش سرد متخ يف ةديصقلا هذه دشنأ ًادشنم نأ قفّتاو

 دشنملا لصو املف «هيدي نيب نايعألاو ٌةاضقلاو «ىكبسلا نيدلا ىقت ظفاحلا

 :هلوق ىلإ

 . .هعامس دنع فارشألا ضهني نأو

 .تيبلا رخآ ىلإ

 ءيرَصْرَّصلا هركذ امل ًالاثتما هيمدق ىلع ًامئاق لاحلل خيشلا ماق
 رصنلا وبأ مالسإلا خيش هدلو كلذ ركذ .ةبّيط ةعاس سانلل لصحو

 .(«ىربكلا تاقبطلا» نم هتمجرت ىف باهولا دبع

 :لاق هنأ مّلسو هيلع هللا ىّلَص هنع ةنسلألا ضعب ىلع رهتشا :ثلاثلا

 .هل لصأ ال لطاب بذك هنإ : ظفاحلا لاق

 :«ىلآّللا» يف ئلاعت هللا همحر يشكرزلا نيدلا ردب مامإلا خيشلا لاقو
 ئكح :لاق «ىلاعت هللا همحر يريحلا ركب يبأ نع يناَعْمَّسلا ظفاحلا ئوَر

 :لاق مانملا يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص َيبنلا ىأر هنأ «نيحلاصلا نم خيش يل

 «لداعلا كلملا نمز ىف تدلو :تلق كنأ ىنغلب ءهللا لوسر اي :هل تلقف

 هلقي مل ءٍبِذَك :لاقف ءاذه نع ظفاحلا هللا دبع ابأ مكاحلا تلأس ينإو
 وبأ قّدص :مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا لاقف ؛مّلسو هيلع هللا ىَلِص هللا لوسر
 . هللا دبع

 ءحصي ال ثيدحلا اذه :(بَعُّشلا» يف ىلاعت هللا همحر ّيميلحلا لاقو

 هفْضَوِل ال «هب ىَعْذُي ناك يذلا مسالاب هفيرعتل هيلع لداعلا قالطإف مص نإو
 هنأ هيف سّرُفلا داقتعا ىلع ءانب كلذب هفصو وأ «كلذب هل ةماهشلاو لدعلاب

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف : <«
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 نم مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر يّمسي نأ زوجي الو ةهلآ مهدنع ناك ام

 .ًالداع هللا مكُح ريغب مكحي

 :(بعّشلا ىف ىقهيبلا لاق : ارّوُدلا» يف ئلاعت هللا همحر خيشلا لاقو

 ةلهجلا ضعب هيوري ام نالطب يف « مكاحلا ينعي هللا دبع وبأ انخيش ملكت

 ىنعي ؛«لداعلا كلملا نمز يف تدلو» :مّلسو هيلع هللا ىّلص انّيبن نع
 هللا ىلص هللا لوسر مانملا يف نيحلاصلا ضعب ىأر مث .ناورشونأ ىرسك

 .طق هتلق ام :لاقو ءهقّدصف هللا دبع وبأ لاق ام هل ىكحف مّلسو هيلع

 نب رمع يبأ خيشلا نع ىكحي ام اًّمأو :«دصاقملا» بحاص لاقو

 نم هتمجرت ىف بجر نبا هدروأ امم «ئلاعت هللا همحر ئسيقملا ةماَدُق
 :لاق مّلسو هيلع هللا ىّلص نبنلا نأ ثيدحلا ىف ءاج :لاق هنأ «هتاقبط»

 نإو ءهدنس عاطقنال ٌمصي الف ««ىرسك لداعلا كلملا نمز يف تّدِلَو»

 هللاو ةياكحلا طبض نإو ؛«خيشلا طفل طبضي مل ةياكحلل لقانلا لعلف ءحص

 . ملعأ

 ىأ ٠١١[. :دوه] «ميدهلا مُهْنَع ْتَنْغأ آمه9 :للاعت لاق امك ؛ ؛ًالداع ناك

 اهتحت ملسو هيلع هنلا ىلص عضو نيح َهمّربلا قالفنا

 يف ناك :لاق امهنع ئلاعت هللا يضر سابع نبا نع مُيَعُن وبأ ىور
 ال ءانإلا تحت هوعضو «ليللا تحت نم دولوم مهل دلو اذإ «ةيلهاجلا دهع

 هوحرط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دلو املف .اوحبصي ىتح هيلإ نورظني

 نيتنثا تقلفنا دق ىه اذإف «ةمرُبلا اًوَنأ اوحبصأ املف «ةمّرُب تحت

 . ©7كلذ نم اوبجعف ءءامسلا ىلإ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هانيع

 لاعت هللا همحر ةمركع نع «تابثأ تاقث هلاجر ٍدنسب دعس نبا ئىورَو

 تحت هتعضو هنأ هتعضو امل مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر نأ :- ًالسرم -

 ةياورلا هذه هيف درت ملو .ةمربلا قالفنال ةراشإ الإ عوبطملا ةوبنلا لئالد يف سيل (85)

 )40/١(. افولاو (95) ميعن يبأل ةّوبنلا لئالد رظنا .اهصنب
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 1 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 ىلإ رظني هرصب قش دق وه اذإف «هيلإ ٌترظتف :تلاق «هنع تقلفناف (ةمُرُب

 , 699ءامسلا

 ناك :لاق ئلاعت هللا همحر يخونتلا نسحلا يبأ نع يقهيبلا ئورَو

 نأفكف ءحبصلا ىلإ شيرق نم ةوسن ىلإ هوعفد «شيرق يف دلو اذإ دولوملا
 َنأَّمكف ةوسن ىلإ عفُد مّلسو هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر دلو املف «ةمْرُب هيلع
 رتنثاب هنع تقلفنا دق ةمْرُبلا ٍتَدِجْوَف َنْيَتأ .نحبصأ املف «ةمّرُب هيلع

 .ءامسلا ىلإ هرصبب ًاصخاش نيعلا حوتفم هندجوف

 تقلفنا دق هاندجوو .هلثم ًادولوم انيأر ام : نلقف بلطملا دبع َنهاتأف
 .ءامسلا ىلإ هرصبب ًاصخاش هنيع ًاحوتفم هاندجوو «ةمربلا هنع

 . ًاريخ بيصي نأ وجرأ ىنإف «هنظفحا :لاقف

 هللا همحر  ًالسرم - ءارّبلا نب نيسحلا يبأ نع يزوجلا نبا ئورَو

 هنع ءانإلا قلفنا دق هتدجوف «ءانإ هيلع تعضو :تلاق اهنأ ةنمآ نع «ىلاعت

 8 ُبَحْشَي هماهبإ مي وهو
 مّلسو هيلع هللا ىّلِص هنع ةمْزّبلا قالفنا يف :تاراشإلا لهأ ضعب لاق

 .اهليزيو لهجلا ةملظ قلفي هنأو «هراشتناو هرمأ روهظ ىلإ ةراشإ

 09 م 86

 ةرّشلا عوطقم ًانوتخم مّلسو هيلع هنئا ىَلص هتدالو

 هيلع هللا ىَّلِص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع
 دحأّريملو ًانوتُحَم ُثدلو ينأ «يّبر ىلع يتمارك نم :مّلسو

 يذلا آي
 ( ين وس

 .[لوألا مسقلا] (57/1) دعس نبا تاقبط (410)

 .(96 )١/ افولا (8)

 .(1//91) افولا (89)
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 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف 184

 .ٍقَرَط نم ركاسع نباو «مُيَعَن وبأو «يناربطلا :هاور

 نيدلا ءايض ظفاحلا هححصو . ىهتنا «ديج هدئس :(رهزلا» ىف لاق

 دعس نبا هاور «بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم يورو «يسدقملا

 هاور هللا دبع هنبا ثيدح نمو ««ةّوبنلا لئالد» هباتك يف هدنس ياطلغم نّسحو

 ءاضيأ ركاسع نبا هاور ةريره ىبأ ثيدح نمو .ءركاسع نباو ءّيدَع نبا

 نمو ءديج دنسب :(هلئالد» يف ياطلغم لاق .ميعن وبأ هاور سنأ ثيدح نمو

 .ركاسع نبا هاور رمع نبا ثيدح

 نم ٌةعامج  ًانوتخم دِلُو مّلسو هيلع هللا ىَلص هنأب مزج دقو

 بيبح نباو .؟«عماجلا)» باتك ىف بئاسلا نب دمحم نب ماشه مهنم «ءاملعلا

 ("للعلا» يف يزؤجبلا نباو .««حاّشولا» يف دْيَرُذ نباو ءارّبحملا» ىف

 هللا ىَّلص هنأب رابخألا ترتاوت :«كردتسملا» ىف مكاحلا لاقو .«حيقلتلا»و

 فيكف «كلذ ةحص ملعأ ام :لاقف يبهذلا هبقعتو «ًانوتخم دلو مّلسو هيلع

 . ًارتاوتم نوكي

 يف اهترثكو اهراهتشا «رابخألا رتاوتب دارأ نوكي نأ لامتحاب بيجأو

 .ثيدحلا ةمئأ دنع هيلع حلطصملا دنسلا قيرط نم ال «ةريسلا

 هاور .هردص قش نيح ملسو هيلع هللا ىلص هنتخ ليربج ْنِإ :ليقو

 ربخ هنإ :ىبهذلا لاقو .هذنس حصي الو ءًافوقوم ةركب ىبأ نع بيطخلا

 . ركنم

 «برعلا ةداع ىلع هنتخ مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدج 95 :ىبهذلا لاقو

 . حيحص ريغ هدئسو : ىقارعلا لضفلا وبأ ظفاحلا لاق ءرمع وبأ هاورو

 :«صئاصخلا» يف ئلاعت هللا همحر َيرْضيَحلا نيدلا بطق ظفاحلا لاق

 .هريغ ةلدأ نم لثمأ اهفعض عم هتلدأو .لوألا يدنع اهحجرأو

 لاق دقو «ءايضلا ظفاحلا اهححص ةديج ًاقيرط هل نأ انمدق دق :ُّتْلُق

 .مكاحلا حيحصت 3 نم ةيزم ئلعأ «ءايضلا حيحصت د نإ : يشكرزلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 204 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هتدالو يف يأ هيف َّنِإ :ليق نإف :يرضيخلا لاق
 هللا ىَلص هقح ىف اذه :لاقيف .كلذك ُدَجوي نم قح ىف صقن ضعب ًانوتخم
 «ةراهطلاو ةفاظنلا ليمكت نم عنمت امبر ةفلقلا َّنأل «لامكلا ةياغ مّلسو هيلع

 هيلع هللا ىلص هلوسرو هدبع ئلاعت هللا دّجْؤأف ,عاّمجلا ةذل لامك عنمتو

 .بياعملاو صئاقنلا رئاس نم ًاملاس ًالّمكم ءًارورسم ًانوتخم مّلسو

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هردص ٌّنش ملف ؛كلذك ناك اذإ :'*"*”ليق نإف
 «تركذ امك ناك ولو «ناطيشلا ظح ىه ىتلا ءادوسلا ةقلعلا هنم جرختساو
 وس

 ؟اهنم ًاملاس ُهَقَّلَكَل

 جاتحت يتلا ةرهاظلا رومألا نم رارسإلاو ناتخلا َّنأل ءءاوس ال :تلق
 نم هيلع دحأل نوكي الثل ءاهنم ًاميلس ئلاعت هللا ُهَقَلَحَف «ىمدآلا لعف ىلإ
 اهلحمف «ناطيشلا ظح يه يتلا ةقّلَعلا جارخإ امأو «ةراهطلا لامك يف امك
 هيلع هللا ىلص هب هين لاعت هللا قلخ ولو ؛اهيلع يمدآلل علت الو «بلقلا

 ؛رهاظلا لّمكُت مهل زرب امك هنطاب لامك اوققحتيل ليربج دي ىلع ,دابعل

 حرش باب يف هركذ يتأي ءيكبسلا مالك نم ذوخأم وهو .ىهتنا

 .ملسو هيلع هللا ىلص هردص

 - ًالسُْرُم  ةحلط يبأ نب , قاحسإ نع تاقث هلاجر دنسب دعس نبا ( ىورَو

 «لْحَّسلا دلوي امك هتدلو ام :ًافيظن هتعضو :تلاق ةنمآ نأ :ئلاعت هللا همحر

 .هيديب ضرألا ىلع َسِلاَج وهو ضرألا ىلإ عقوو ءرذق هب ام

 «حاشولا» يف دْيَرُذ نبا لقن ؛ةعامج ًانوتخم ءايبنألا نم دلو :ةدئاف

 ظح نم بلقلا رهطم دلوي مل ملف :ليق نإف» )91/١(: افولا يف يزوجلا نبا لاق (10)

 نودأ ىفخأ هناحبس هللا نأل :ليقع نبا لاق «؟هبلق جرخأو هردص قش ىتح «ناطيشلا

 «بلقلا وهو امهفرشأ رهظأو «بيبطلاو ةلباقلا هلعفت نأ ةداعلا ترج يذلا نيريهطتلا

 .«يحولا تاقرط يف ةمصعلاب ةيانعلاو لمجتلا راثآ رهظأف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف "4

 ةثالث مهنأ ئلاعت هللا همحر رابحألا بعك نع «حيقلتلا» يف يزوجلا نباو
2 0 

 .ةه رسع

 «ثيشو «مدآ :هيلع اقفتا يذلاف .رخآلا ركذي مل ام ركذ امهنم لكو ءرشع

 « ىسيعو «ناميلسو «ىسومو «بيعشو ءفسويو ءطولو ء«حوتو

 . ملسو هيلع هللا ىلص دمحمو

 . ىيحيو .ماسو « سيردإ : بعك هداز يذلاو

 ناوفص نب ةلظنحو ءايركزو .ءحلاصو دوه :بيبح نبا هداز يذلاو

 امهمالك نم عمتجاف .نيعمجأ مالسلاو ةالصلا مهيلع سرلا باحصأ بن

 .مّلسو هيلع هللا ىَّلص دمحم مهرخآو ءمدآ مهلوأ «ًايبن رشع ةعبس

 دْيالق» يف مهءامسأ هنع يضرو ئلاعت هللا همحر خيشلا مظن دقو

 :لاقف .(«دئاوفلا

 اًسونأم َتلز ال ْذُحِف ناّئجي مهو 2 اوقلحُ يوُر دق رشع عم ةعبسو
 ىسوم فسوي بيعش دوه ماس ح ونو ثيش سيردإ مدآ دمحم

 هب انعفنو ئلاعت هللا همحر ىنيقُلُبلا طسابلا دبع ىضاقلا ةمالعلا لاقو
 :نيرادلا ىف

 مراكأ نوبّيط عستو نامث ةقلخ كرْمَعَل انوتُحَم لْسَرلا يفو

 ُمدآاو ىسومو ىسيع ةلظنحو ففسوي سيردإ ثيش ايركز مهو

 متاخ نيساي دوه ىيحي ناميلس حلاصو طول ماس بيعش حونو

 ناّتْخلا نأل زوجت نينوتخم اوقلخ :مهلوق يفو :مهضعب لاق :هيبنت
 نم ةئيهلا هذه ىلع كلذ دجوي لاعت هللا نأل ؛رهاظ ريغ وهو ءعظقلا وه

 .ملعأ هللاو .عوطقملا ةفص ىلع هنأ رابتعاب مالكلا لمحيف ءعطق ريغ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 هيف همالكو هدهم ىف رمقلل ملسو هيلع هللا ىلص هتاغاتُم

 هنع ليلاعت هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا نع ىقهيبلاو «ىناربطلا ئوَر
 كئيأر «كتّوبنل ةرامأ كنيد ىف لوخدلا ىلإ ىناعد «هللا لوسر اي :تلق :لاق
 .لام هيلإ ترشأ ام ثيحف «كعبصإب هيلإ ريشتو ءّرمقلا ىغانت دهملا ىف

 ءاكيلا نع ىنيهليو «ىنثّذحيو هثّدحأ تنك : مّلسو هيلع هّللا ىلص لاق

 هباتك يف للاعت هللا همحر ينوباصلا نامثع وبأ مامإلا لاق

 . ""”نسح تازجعملا يف نتملاو .دانسإلا بيرغ ثيدح اذه :0”'2نيتئاملا»

 ةثداحملاب هتلغاشو هْئَمطال ءاهّيبص ملا تغانو .ةثداحملا :ةاَعاَنُملا

 .ةبعالملاو

 هيلع هللا ىَلص َّيبنلا نأ «يدقاولا رّيِس" يفو :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 يف ىلاعت هللا همحر عبس نبا ركذو . .دلو ام لئاوأ دهملا يف مّلكت مّلسو

 ةكئالملا كيرحتب كرحتي ناك مّلسو هيلع هللا ىّلص هدْهَم نأ :«صئاصخلا»

 . "9ًريثك هلل دمحلاو ءًأريبك ربكأ هللا :لاق نأ هب ملكت مالك لوأ َّنأو ءهل

 مهءامسأ ئلاعت هللا همحر انخيش مظن «ةعامج دهملا يف ملكت :ةدئاف

 :لاقف «دئاوفلا دئالق» هباتك يف

 ميرمو ليلخلاو ىسيعو ىسومو دمحم ٌُىئبنلا ٍدَْهَملا يف ملكت

 ْملْسُم هيوري دودخألا ىدل ٌلفطو ففسوي دهاش مث جُْيَرج يِرْبَمو

 )١77/١(. ىربكلا صئاصخلا رظنا()

 ىربكلا صئاصخلا رظناو .لوهجم وهو يلبحلا مي ميهاربإ نب دمحأ هب درفت : يقهيبلا لاق (90)

 .(؟١/١1١5) ريثك نبا ةريسو م

 "و١
 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف 3017

 ملكتت الو يِنْرإَت اهل لاقي يتلاةّمألاب ٌرُمهيلع لفطو

 مَتْحُي كرابملا يداهلا نمز يفو اهلفط نوعرف دهع يف ةطشامو

 تاومسلا نم هبجححو سيلبإ نزح
 مّلسو هيلع هنلا ىَّلص هنلا لوسر دلو اّمل فتاوهلا نم عمُس امو

 دّلُخَم نب ّيقب ظفاحلا ريسفت نع امهريغو عيبرلا وبأو «يليهسلا لقن
 نيح ةنرو ءنعل نيح ةنر :تاّنَر عبرأ نر سيلبإ نأ :ىئلاعت هللا همحر

 ةحتاف تلزنأ نيح ةنرو ءمّلسو هيلع هللا ىَلِص ٌيبنلا دلو نيح ةنرو .طبهأ
 .0 باتكلا 005

 .ةبآكو نزحب َتَّوَص :َّنر

 انيلع دسْفُي ُدَلَو ةليللا دِلُو دقل :مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر َدلُو امل

 هللا ىَلص هللا لوسر نم اند املف , .ةلّيحف هيلإ تبهذ ول : هدونج هل لاقف 'انرغأ

 هللا همحر ذويّرح نب فورعم نع ركاسع نب باو ءراّكب نب ريبزلا ئورَو
 نم بجُح ىسيع دلو املف «عبسلا تاوُمسلا قرتخي سيلبإ ناك :لاق «ئلاعت
 ملسو هيلع هللا ىلص َيبنلا دلو املف «عبرأ ىلإ لصي ناكو .«تاومس ثالث

 .عبسلا نم بجحخ

 نأ ىلاعت هللا همحر ريبزلا نب ةورع نع ركاسع نباو «يطئارخلا ور

 نب هللا ديبعو «ليفن نب ورمع نب ديزو «لفون نب ةقرو مهنم شيرق نم ًارفن
 ًاموي اولخدف «هيلإ نوعمتجي منص دنع اوناك ءْتِرْيَوُحلا نب نامثعو «شحج

 ثبلي ملف «هلاح ىلإ هوّدرف هوذخأف «كلذ اوركنأف ءههجو ىلع ًابوبكم هوأرف
 )94( ضورلا )١/3١8(« افتكالاو )١//١53(.

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 فلي ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 .ةثلاثلا بلقناف «هلاح ىلإ هوّدرف «ًافينع ًابالقنا بلقنا نأ

 اهيف دِلُو يتلا ةليللا يف كلذو .ثّدح رمأل اذه َّنِإ :نامثع لاقف
 :لوقي ثرْيَوُحلا نب نامثع لعجف ءملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هّلوح فص يذلا ديِعلا منص ايأ

 انّنإف انأَسأ بْنَ نم ناك نإف
 ًارغاص ٌتسكنت ًابولْعَم ٌتنك نإو

 ٍبْرُق نمو ديعب نم دفو ديِدائَص
 ٍبْتَعلل سكنت مأ هيفَس كاذأ

 بنذلا ىلع يولتو ٍرارقإب ءوُبَت
 ٌبرلا ديسلاب مانصألا يف تنأ امف

 ْتِتاَم مهب فته «ىوتسا املف .هلاح ىلإ هودرف منصلا اوذخأف :لاق

 :لوقي وهو ءريهج توصب مئصلا فوج نم

 هرونل ٌتَءاضأ ٍدولومل ىّدرت
 تدعزأو اًرَظ ناثؤألا هل تّرخو

 تملظأو تخاب سرفلا عيمج ٌرانو

 اهّنج بيغلاب ناّهكلا نع ُتَّدصو
 مكلالض نع اوعجرا ٌيصُْمَل ايف

 ٍبْرَعلاو يقرشلاب ضرألا ٍجاَجِف ٌعيمج

 بعرلا نم اًرظ ضرألا كولم ٌبولق
 ٍبْركلا مظغأ يف سرفلا هاش تاب دقو

 بذك الو نحب مهنم ربُخُم الف
 بحّرلا لزْنملاو مالسإلا ىلإ اوبهو

 يف :ليقو .نيلبجلا نيب عساولا قيرطلا وهو «جف عمج :جاجفلا
 .ظقيتسا :ًابوبُهو ايه مئانلا به .تدمخ :تخاب .لبج

 امهنع ئلاعت هللا يضر ركب يبأ تنب ًءامسأ نع يطئارخلا ئورَو
 ايتأ امهنأ ناركذي لفون نب ةقروو ءلْيَمُث نب ورمع نب ديز ناك :تلاق
 يناقّدصا :لاق هيلع انلخد املف :الاق ,ةكم نم ةهربأ عوجر دعب ّيشاجنلا

 حادقلاب هيلع برُضف هَحْبُذ هوبأ دارأ دولوم مكيف دلو له : ناّيشَرقلا اهّيأ

 ام هب ٌمّْلِع امكل لهف :لاق .معن :انلقف ؟ةريثك ٌلاَمِج هنع ترحُنو ءمِلَسف
 لهف :لاق .جرخو ًالماح اهكرت «ةنمآ :اهل لاقي انم ًةأرما جَّوزت :انلق ؟لعف
 نثو دنع تبرق دق ينأ «كلملا اهيأ كربخأ : :ةقرو لاق ؟ال مأ تدلو ناملعت

 :لوقي ًافتاه هفوج نم تعمس ذإ ءانل

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف <51

 ٌكارشإلا َرَبْدأو ُلالضلاىأنو كالثألاتلذف يبنلادلو

 .هسأر ىلع منصلا سكنت مث

 ٌتجرخ ةليللا هذه لثم يف ينإ «كلملا اهيأ هربخ يدنع :ديز لاقفا

 فقوف «نارضخأ ناحانج هل لزني الجر تيأر ذإ ءسْنيَبُق يبأ لبج تيت أ ىتح

 «ناثوألا تلطبو ناطيشلا لَو :لاقف ةكم ىلع فرشأ مث ؛ ءسْيُق ىبأ ىلع

 دق هتيأرف «برغملاو قرشملا وحن هب ىّوْهَأو هعم ًابوث رشن مث .نيمألا دلوو
 «ٌتيأر ام ىنّلاهو «يرصب فطخي داك ٌرون عطسو ءءامسلا تحت ام لّلج

 هل تَّقرشأ رون هل عطسف «ةبعكلا ىلع طقس ىتح هيحانجب فتاهلا قفخو

 . ةماهت

 تناك يتلا مانضألا ىلإ أمؤأو .اهٌعيبر تَّدأو ضرألا تكز :لاقو
 .اهلك تطقسف «ةبعكلا ىلع

 ِ 2ع

 امتركذ يتلا ةليللا يف مئانل ينإ :ينباصأ امع امكربخأ :يشاجنلا لاق

 :لوقي وهو سأرو قنُع ضرألا نم يلع جرخ ذإ «يتولخ تقو يتّبُق يف

 كّله «ليِجِس نم ةراجحب ليباَبأ ٌريط مهتمر . ءليفلا باحصأب لْيَولا لح
 نمو ءدعس هباجأ نم «ّيمّرحلا يكملا ّيبنلا دلوو ءمرجملا يدتعملا ُمَرْشَألا
 . دَنَع هابأ

 مايقلا تَمّرَو «مالكلا قطأ ملف حيصأ تبهلذف .«باغف ضرألا لخد مث

 ءمهوبجحف «ةشبحلا ينع اوبجحا :تلقف يلهأ يناتأف «َمايقلا قط ملف
 , 9 يلجم رو يناسل هللا قلطأف

 هنع لاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نع ايندلا يبأ نبا ئورَو

 ءسْيَبُق يبأ ىلع فتاه فته مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر دلو امل :لاق
 :نوجحلا لبج ىلع يذلا لاقف «ةربقملا لصأب يذلا نوججَحلا ىلع رخآو

 .يطئارخلا نع 078 /1) هتريس يف ريثك نبا هركذ (45)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 ٌُتبجنأ سانلا نم ئثنأ ام مسقأف

 رَخْفَم تاذةيرُهمُز تدلو امك

 ادمحأ ةيربلاّريخ تدلو دقف

 :سيبق يبأ لبج ىلع يذلا لاقو

 اوطلغت ال ءاحطبلا ىنكاس اي

 ُمكَرِس نم ةرُمهز ينب نإ

 انل اورتاهف مكنم ٌةدحاو

 ('0[اهلثم مهريغ نم ٌةدحاو

16 

 (310هدلاو سانلا نم وثنأ تدلو الو

 هَدجام لئابقلا '"مؤل ةبّنَجُم

 هدلاوب ٌمركأو دولومب ُمركأف

 يضم لقعبّرمألا اوزّيمو

 يِدّبلادنعو رمألا رباغ ىف

 يقب نم وأ سانلا يف ىضم نميف]

 ناويإلا ساجتراو ةلجحد قاثبنا
 ركذي امم كلذ ريغو «نارينلا دومخو تافرشلا طوقسو

 ءارْؤَعلا ةلجد "كس دق ناك زيوَرْبَأ ىرسك َّنأ هريغو ريرج نبا ركذ
 َرْي مل ًاميظع ًاناينب هانب دق هكّلُم ''''”قاط ناكو «ًاميظع ًالام اهيلع قفنأو
 ٌلُجَر مهيف ناكو ءمججنمو رحاسو نهاك نم لُجَر ةئامثالث هدنع ناكو ءهلثم
 اذإ ىرسك ناكو «نميلا نم ناذاب هب ثعب دق بئاسلا :همسا برعلا نم

 .وه ام رمألا اذه يف اورظنا :لاقف مهعّمج ءرمأ هبّرح

 مصقنا دقو ىرسك حبصأ ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر دلو املف

 هنّرْخَأ ءكلذ ىأر املف .ءارؤعلا ةلجد تقرخناو ءلَقُي ريغ نم هكلم قاط

 .بئاسلا مهيفو « هيمجنمو هراّكسو هناهك اعدف

 امب هرمأ يف اورظناف «لقث ريغ نم يكلم قاط مصقنا دق :مهل لاقف

 .ةدحاو (45)

 .لئابقلا مؤل نم ةيجن :افولا يفو (90)
 )45/١(. يزوجلا نبال افولا نم اهتبثأو لصألا نم تطقس (4)

 .[ةيرصملا ط] ١47( /5) يربطلا خيرات نم بيوصتلاو ةفرحم .نكس دقو :لصألا (9)

 .رهنلا دس :ركسلاو

 .هكلم سلجم :ديري هلعلو .ةينبألا نم فطع ام :قاطلا )9٠١(

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوّصف <«”33

 ملف «ضرألا تملظأو ءامسلا راطقأ مهيلع تذخأف ءمكملع نم هنوملعت
 ضرألا نم ةوبر ىلع ةملظم ةليل يف بئاسلا تابو .هوأر ام مهل ضمي
 ىأر حبصأ املف «َقرْشَملا غلبف راطتسا دق زاجحلا لبق نم ًاقْرَب ىأرف ءرظني
 ٌنجرْخيَل ءىرأ ام قّدص نإ : فاتعُي اميف لاقف ءءارضخ ًةضور هيمدق تحت

 تبصخأ ام لضفأك هيلع ضرألا بصخُتو قرشملا ْلْبَي ناطلس زاجحلا نم
 .كِلَم ىلع

 .مهباصأ ام اوأرو ضعب ىلإ مهضعب , نومجنملاو ناهكلا صلخ املف

 مكمُلِع نيبو مكنيب َليِح ام هللاو : : ضعبل مهضعب لاق «ىأر ام بئاسلا ىأرو

 كلملا اذه ِبلُْسَي ثوعبم وه وأ .ثعب ئينآ هنإو ءءامسلا نم هاج رثأل الإ
 نأ ىلع اوقفتاف ٠ مكئلُتقيل هكلم رْسُك ىرسك ىلإ متيعن : نإو ءهرسكيو هكلم
 رْألا هومتكي

 عضو دق كلملا قاطو ءاروعلا ةلجد عضو اندّجوف انرظن دق : هل اولاقو

 لك لاز ءاهعقاوم سوحنلا تعقوف راهنلاو ليلا فلتخا املف «سوحُنلا ىلع
 .لوزي الف كناينب هيلع عضت ًاباسح كل بسحن نحنو ءاهيلع عضو ام
 اهيلع قفنأو ءرهشأ ةينامث يف ءاروعلا ةلجد ىنبف «ءانبلاب هورمأف اوبسحف
 ؟اهروُس ىلع ٌسلجأ :مهل لاق غرف املف ءاهنم غرف ىتح ةليلج ًالاومأ
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 ةلجد تم تفشنا «كلذك وه امنيبف «هتبزارمو هترواسأ يف سلجف ءمعت ١ :اولاق

 عمج هوجرخأ املف «قمَر رخآب اّلِإ جرخي ملف ءهتحت نم ناينبلا كلذ جرخو
 ٌتيرجأو مكتبّرقأ :مهل لاقو «ةئم وحن مهنم لتقو هيمّجنمو هترحسو هناهك
 ؟يننونوُحَت مكنإ مث 7 «لاومألا مكيلع

 هل اوبسح مث .انلْبَق نم أطخأ امك انأطخأ .كلملا اهيأ :اولاقف
 سلجي نأ فاخف «هيلع سولجلاب هورمأو «هنم غرفو هانبف «ءانبلاب هورمأو
 ملف ءاضيأ تّقشن تّقشنا ذإ ريسي وه امنيبف «ءانبلا ىلع راسو بكرف هيلع
 هوقّدَصف . يِنُهُدْضَمَل وأ مكنلتقأل : لاقو مهاعدف .َقَمَر رخآب الإ كَرْذُي

 «ئرأ ام هيف ئرأف كلذ يل متنيب اله .«مكحيو :لاقف رمألاب هوربخأو

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 1 / ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 2( 00 ٠ قلما. . -.
 : مهكرتف .ففوخلا انعنم :اولاق

 «(لئالّدلا» يف امهالك ميعُن وبأو «ىقهيبلاو ««هخيرات» ىف ريرج نبا ئورَو

 ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر اهيف دلو يتلا ةليللا تناك امل :لاق
 ران تدمحو «ةفرش ةرْشَع عبرأ هنم تطقسو ىرسك ناويإ اهيف سجترا

 ىأرو «ةواس ةريحب تضاغو ماع فلأب كلذ لبق دمخت ملو «سراف

 ءاهدالب ىف ترشتناو ةلجد تعطق دق ًاَباَرِع ًالْيَح دوقت ًاباَعِص ًالبإ ناَدَبوُملا
 رخّدي ال نأ ىأر مث ًاعجشت هيلع رّبصتو كلذ هعزفأ «ىرسك حبصأ املف

 دعقو هكلم جات سبلو مهعمجف ءهربص ليع نيح هتبزاَرَمو هئارزو نع كلذ
 ؟ٌتثعب اميف نوردت :لاق هدنع اوعمتجا املف .مهيلإ ثعب مث «هريرس ىلع

 دومخب باتك هاتأ ذإ «كلذك مه امنيبف .كلذب انربْحُت نأ اّلِإ ءال :اولاق
 .هلاه امب مهربخأ مث ءهّمغ ىلإ اًمغ دادزاف «سراف ران

 «ةليللا هذه يف تيأر دق  كلملا هللا حلصأ  انأو :ناَدَبوُملا لاقف
 ناكو ؟ناذبوم اي اذه نوكي ءيش يأ :لاقف «لبإلا يف هايؤر مهيلع ّصقف

 .برعلا ةيحان نم نوكي ٌثَّدح :لاق .ءمهسفنأ يف مهّملعأ

 .رذنملا نب نامعنلا ىلإ ىرسك كولملا كلم نم : كلذ دنع ىرسك بتكف

 .هنع هلأسأ نأ ديرأ امب ًاملاع لإ هّجوف ءدعب امأ

 ةدحوملا مضب  ةلّيَقُب نب ناّسَح نب ورمع نب حيسملا دبعب هيلإ هّجوف
 امب ملع كلأ :لاق «هيلع مِدَق املف .يِناَّسغلا  ةيتحتلا نوكسو فاقلا حتفو

 يدنع ناك نإف «كلملا يىنربخي وأ كلملا ىنلأسي :لاق ؟هنع كلأسأ نأ ديرأ

 كلذ ملع :لاقف .هربخأف :لاق .هملعي نم ىلع هتلّلد اَلإو «هتربخأ هنم ّمّلِع
 . حيطَس :هل لاقي ماشلا قراشم نكسي يل لاخ دنع

 .هدنع ام ليوأتب ىنتئاو «هلأساف هيلإ بهذاف :لاق

 )٠١١( /؟) يربطلا خيرات *١5(« افولاو )١75/1١(.

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف 23464

 عمْسَي مأ ّمصْأ : لوفي عسل ذب نأ ءابوج رجب ملف هج يع مس

 .اهركذ تايبأ يف ..نمّيلا فيرظغ

 ءاناساس يك كلم كعب :ميرشلا لع فوأ دقو :حيطس ىلإ لبقأ «حيِشُم حيشم

 .ناذيوملا ايؤرو «نارينلا دومخو ناويإلا ساجترال
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 . اهدالب يف ترشتن :ناو ةلجد تعطق دق «ًاباَرِع ًاليخ دوقت : ًاباعص ًالبإ ئأر

 يداو ضافو «ةوارهلا بحاص رهظو «ةوالتلا ترثكأ اذإ :حيسملا دبع اي

 كولم مهنم كلمي ءًاماش حيطسل ماشلا سيلف .ةواس ةريحب تضاغو «ةواَمَس

 . هناكم حيطس ىضق مث ءِتأ ِتآ وه ام لكو «تافرّشلا ددع ىلع تاكلمو

 ةعبرأ اّنم كلمي نأ ىلإ :لاقف هربخأف ىرسك ىلإ حيسملا ٌدبع ئتأف

 كلمو «نينس عبرأ يف ةرشع مهنم كلمف .رومأو رومأ تناك ءًاكلم رشع

 , 370ه هنع ئلاعت هللا يضر نامثع ةفالخ ىلإ نوقابلا

 يلع نب ىيحي ايركز يبأ نب دمحم هللا دبع ابأ مامإلا ئلاعت هللا محريو
 :لاق ثيح <65 يسطارقشلا

 لفطلاو قارشإلا ىف فتاوهلا ىرْشُي (-تلصتاو قافآلا هدلومل تءاض

 ٍلَيَم اذ ءاجْرألا رسكنم ٌضقناو هدعاوق نم ىَئادت ىرْسِك حْرَصو

 لِسَي مل موقلا رهنو ماع فلأ نم تدمحخ امو ُدَّقوُت مل سراف رانو

 لَعّشلاب نجلا يمرت بْهَّشلا ٌُبقاوث 2تشعبناو ناثوألا هدلومل تّرخ

 ريهشلا يصاالدلا دامح نب ديعس نب دمحم هللا دبع ابأ مامإلاو

 )1١/5(. يربطلا خيراتو )91/١(« افولاو «(44 45 ص) ميعن يبأل ةوبنلا لئالد (١٠؟)

 )*٠١( ةنس ىفوتملا يسطارقشلا يلع نب ىيحي نب هللا دبع دمحم وبأ :يسطارقشلا 457

 «نونظلا فشك» ءاهيلع حرش هلو ةيمال ريسلا يف هتديصقو )؟/05١(.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 4 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 هرصنُع بيط نع ٌةهدلوم َنابأ

 ٌمهنأ ُسْرُملاهيف سّرفت موي

 عدصْنُم وهو ىرسك ناويإ تابو
 فسأ نم سافنألا ةدماخ ٌرانلاو

 اهترّيَحُب ثضاغ نأ ةواس َءاسو

 ٍلَلَب نم ٍءاملاب ام ٍرانلاب نأك

 ٌةعطاس راونألاو فتهت ٌّنِجلاو

 مل رئاشبلا نالعإف اوُمَصو اوَمَع

 مهنهاك م َءاوقألا ربحخأ ام دعب نم

 ٍبهُّش نم قْمألا يف اونّياع ام دعبو

 مزهنم قحلا قيرط نع ادغ ىتح

 : «ةيزْمَهلا» هتديصق يف ًاضيأ لاقو

 ةيضم كنم سمشلاك اًّيَحُمو
 يدلل ناك يذلا دلوملا ةليل
 دق نأ فتاوهلا ىرشب تلاوتو

 الولو ىرسك ناويإ ىعادتو
 هيفو ران ٍتيسب لك اذعغو

 اك لهف ُتراغ سرفلل ٌنويعو
 اًشضًملاةنمآلهب ًائينًهف

 حأ تلمح اهنأ ءاّروحل نم

 بهو ةنئباهعضوب تلان موي
 امم لضفأب اهموق تتأو
 هتعضو ذإ كالمألاهْبَبَّمَش
 فرلا كلذ يفو هسأر ًاعفار
 ىَمُرُمو ءامسلا هفرط ًاقمار

 ىلع درلا ةيصصختلا ةبثكملا

 مَتَنْحُمو هنم ٍدَّتْبُم بيط اي

 مقّثلاو سؤبلا لولخب اورْذْنأ دق

 مئتلم ريغ ىرْسِك باحصأ لْمَّسك
 ِمدَّس نم ٍنيعلا يهاس رهنلاو هيلع
 يي نيح ظُّيّعلاب اهذراو درو

 مرض نم رانلاب ام ءاملابو ًانْزَُخ
 ملك نمو ىنعم نم رهظي قحلاو
 مش مل راذنإلا ةقرابو عّمْسُي

 مقي مل جوعملا مهتيد نأب

 ا

 مزهْنُم رْثإ وفقي نيطايشلا نم

 ٌماَرغ ٌةليل هنع ترفسأ

 ًءاهدزاو هميويب ٌرورس نس

 ٌءانهلا ٌّقحو ىفطصملادلَو

 ٌءانبلا ىَعادت ام كنم ةيآ

 البو اهدومخ نم ٌةَبْرُك
 هفطإاهبمهنارينلن

 وح هب تفرش يذلا ل
 سقت هباهنأو ادم

 ءاسنلا هّْلَئَت مل ام راخَف نم
 ءارذعلاٌميرم لبق ثلمح

 كفّشلااهلوقبانئثَمشو

 ًءميإ ددؤس لك ىلإ ع
 العلا ّولعلاهنأش نم نيع

 4 ةيباهولا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوُصف 2

 ًءاجرألا اهئتوضب تءاضأف هيلإ موجنلا رْغُز تلدتو

 ءاحطبلا هرادنماهاريم ورلابرصيق روصق تةارتو

 بيرغلا ريسفت

 نب زوريف نب ذابق نب ناورشونأ :هنامز يف ملسو هيلع هللا ىلص ىيبنلا

 زمره نب زيوربأ :هقّرمو باتكلا هيلإ بتك يذلاو ءروج مارهب نب درجدزي
 :ٌدالبلا نوملسملا هنم ذخأو نامثع نمز ىف لتق يذلاو «ناورشونأ

 .رايرهش نب درجدُرَي

 :ئلاعت هللا همحر بلعث لاق .دادغب رهن :ةلمهملا لادلا رسكب :ةلجد

 .ةمجعم لاذب :ناذاب

 .هضعب نم هضعب لصفناو رسكنا : مصقنا

 اهئامسأب لؤافتلاو ريطلا رجَّر :ةفايعلا :«ةياهنلا» ىف لاق :فاتعا

 .نظو سّدَحو رجز اذإ ًافْيَع فيعي فاع :لاقي ءاهّرممو اهتاوصأو

 .نظلاو سّدَحلا انه دارملاو :تلق

 ميجلا ناكسإو ءارلا حتفب سجّرلاو .ٌقشناو برطضا : سجترا

 .ريعبلا ريده نمو «دعرلا نم ديدشلا توصلا :ةلمهملا نيسلابو

 دودسم ريغ جر ءانب «باتك نزوب :هيف لاقيو ناويّدلا نزوب :ناويإلا

 «نيواودك نيواوأ :لوألا ىلع هعمجو ًالوط ىلبي تيب :جزألاو .هجولا

 نم نئادملاب روهشم ءانب :نوخو ناوخك نوأ :يناثلا ىلعو .تاناويإو

 ةئام هكمس «ّصجلاو رابكلا رجآلاب اينبم ًامكْحُم ًءانب ناك «قارعلا ضرأ

 ةعبرأ هنم تطقسو ٌّقشناو هتوص عمس ىتح سجتراف ءاهلثم لوط يف عارذ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0م. ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 هيلع هللا ىَلص هّيبنل رهدلا هجو ىلع ةيقاب َةيآ كلذ نوكي نأ لاعت هللا دارأ

 . ملسو

 ىكحو .ةدحوملا ءابلا حتفو ةنكاس واو مث ميملا مضب :ناذَبوَملا

 ًاضيأ اهرسك لاعت هللا همحر ىقشمدلا نيدلا رصان نب نيدلا سمش ظفاحلا
 .نيملسملل ةاضقلا ىضاقك سوجملا مكاحل مسا : ةمجعم لاذبو

 اذإ ةاحشم ةقان :لاقي ( حيلم نزو ةلمهم ءاحو ةمجعم نيشب : حيشم

 .انه سانلا نع ةيانك لبإلاو .ةعيرس تناك

 .اصعلا :ءاهلا رسكب ةواّرهلا

 .ةرثكلا عمج عضوم عقي دق ةلقلا عمج نأ وأ

 نإ ُنسَرَملا ءنيِذاَربلا فالخ باّرِعلا ليخلا .نيعلا رسكب :ًاباَرِع اليخ

 بألا ناك نإو ءَنوْذْرب وهف نييمجعأ اناك نإو «قيتع وهف نييبرع هاوبأ ناك
 .فرْقُم وهف سكعلاب ناك نإو .نيجّم وهف ةيمجعأ مألاو ًايبرع

 يرصْرَّصلا اهيف لاق دقو .ًادج فانكألا ةعسّتبم ةريحب :ةواس ةريحب
 هدئاصق ضعب ىف ئلاعت هللا همحر

 ًاليملا توُفَت اهبناوج تناك دقو تراغ

 رفاسيو نفسلا اهيف بكرت «خسارف ةتس نم رثكأ تناك :هريغ لاقو

 مل نأك «ةفشان دلوملا ةليل تحبصأف «ندملاو دالبلا نم اهلوح ام ىلإ اهيف

 ريغ اذهو «ةيربط ةريحب تضاغ :بتكلا ضعب يف عقو :هيبنت

 .مويلا ىلإ ٍقاب وهو «ضاغ اهءام نأ تبثي مل ةيربط ةريحبو .فورعم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف 0

 سرافلا وهو ءيازلا مضب نابْزْرَم :عمج «ميملا حتفب :ةبزارملا

 .هركملا نود موقلا ىلع مدقتملا عاجشلا

 هعزفأ : هّلاه

 عقد و ىأ : ةثلثمو نيتلمهملا لادلاو ءاحلا حتفب حتفب : ثّدح

 نبا

 ةريزجو فيرلا دالب نيب يتلا ليقو «ندملا نم برقت يتلا ىرقلا :فراشملا

 لاقو ؛«ةياهنلا» يف هلاق .داوّسلا ىلع تفرشأ اهنأل كلذ اهل ليق «برعلا

 . اهيلاعأ ضرألا فراّشم :(حاحّصلا» يف

 دتبا يأ هرخآو هلوأ ةحوتفم ةزمهب ًاشنأ . فرشأ : ىَفْشَأ . ًادتب

 ينبم ميملا ديدشتف ةلمهملا داصلا مضب مث ماهفتسالا ةزمهب : مص

 .لوعفملل

 ءافف ةيتحبت ةأن انثمف ةروسكم ءارف ةلمهم ءاطف ةمجعم نيغب : فيرطغلا

 .ديسلا :انه هب دارملا

 ىلع» :هلوق ىف رورجملاو راجلاو «أدتبم هنأل عفرلاب :حيسملا دبع

 .ربخلا «لَمَج

 . فرشأ : ىفؤأ

 .ناذَمَّهو ّيّرلا نيب ةنيدم :ةّواس

 دنع بلك ينبل ةيداب :ةففخم ميمف ةحوتفم ةلمهم نيسب :ةوامّسلا

 تيمس ءاهل ضرع الو لوط اهل ءاهيف رجح ال ةيلاع ضرأ «ةفوكلا

 .اهّولع يأ اهّومسل ةوامّسلا

 ىنعمو .اهئوض ناصقنو سمشلا ليفطت دنع يشعلا : نيتحتفب لفطلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 . طقس

 .ىحاونلا : ءاجرألا

 يأ لْيَملا :'مكحملا» يف لاق «ةيتحتلا ةانثملاو ميملا حتفب :لَملا

 نودبعي ًاسوُجَم اوناك مَجَعلا نم ةفئاطل سْرُملاك ءملع مسا :سراف

 دمخي ملف ءاهداقيإ نوبوانتيو اهيلع نوموقي ةندس رانلا تويبل ناكو ء«رانلا
 مهنإف ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هدلوم ةليل اَّلِإ «ًاراهن الو اليل ال بهل اهل
 .دقت ملف اهودقوأ

 عضوم اذهف ءاهداقيإ اوطاعت مهنوك عم اهسفن يف اهداقيإ ىفتنا امنإو

 دلومل ةيآ كلذ يف نكي مل ءاهداقيإ اوطاعتي مل اوناك ولو «ةبيجعلا ةيآلا

 عم رانلا كلت تدمخو .ًاقافتا عقو كلذ ناكو مّلسو هيلع هللا ىَلص بنلا
 .رانلل سوجملا ةدابع ةدم كلتو ءدمخت مل ةنس فلأ اهلو ءاهل مهداقيإ

 .هجولا :اًيَحملا

 .ترسحنا :ثّرفسأ

 .رّيلا ضيبألاو دّيسلا وهو ّرَعَألا ثينأت :ءاّرغ

 .راختفالا :ءاهدزالا

 . مداهت : ىعادت

 .راص :ةلمهملا لادلاب :اًدغ

 :ليق ًاضيأ افطنا نإف ءاهرمج تفظُي ملو اهبهل نوكس :رانلا ُدومخ

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ف



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف م

 . تدمه

 ران ءافطنا نع ماهفتسالاو .سفنلا ذخأي يذلا مهلا :مضلاب ةبزركلا
 ديكأتو ةيضقلا هذه نم بجعتلا ديفي «تراغ ىتلا نويعلا هايمب سراف

 . مّلسو هيلع هللا ىّلص هتايآ نم كلذ نأو ءاهعوقو

 . اًيفخ ًارظن هيلإ رظن : ءيشلا قمر

 :دارملاو .يمارلا مهس هيلإ يهتني يذلا ضرغلا :لصألا يف ىمرملا

 .رصبلا هيلإ ىهتنا ام

 ملا : نأشلا

 .ناكملا يف عافترالا :ّولعلا

 .هانعمب رصقلاو مضلاب ىَلْعلاو «ءفرشلاو ةعفرلا :دملاو حتفلاب ءالعلا

 .ًاضعب مهضعب ىأر :ناعمجلا ىءارتو .نيعلا ةيؤر نم :تءارت

 .مورلا كولم دحأ :رصيق

 ءىصحلا قاقد هيف عساو ليِسَم لصألا يف وهو .حطبألا :ءاحطَبل

 .ةكم ءاحطب انه هب دارملاو

 . هّللا كمحر : سطاعلل لوقت نأ :اهلامهإ زوجيو «ةمجعملاب : تيمشتلا

 : ليقثتلاو اهحتفب ليقو ءعافلا فيفختو ةمجعملا نيشلا رسكب : ءافشل

 .هنع ئلاعت هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع مأ

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 هدَج حرف
 ًادمحم هل هتيمستو ملسو هيلع هللا ىَلَص هب بلطملا دبع

 انديس ةنمآ تعضو امل :امهريغو يدقاولاو ,قاحسإ نبا لاق

 َدْلَو دق هنأ :بلطملا دبع هج ىلإ تلسرأ ؛مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر

 تلمح نيح تأر امب ِهُيَتدحو «هيلإ رظنو هاتأف «هيلإ رظناف هتئاف «مالغ كل

 هذخأ بلطملا دبع نأ نومعزيف فهيّمست نأ هب ترمأ امو اهل ليق امو «هب

 هللا ىَلص هب جرخ مث ءهاطعأ ام ىلع ه هركشيو هللا وعدي ماقف «ةبعكلا هب لخدف

 0 يأ ىلإ مّلسو هيلع

 يِناطعأ يذلاهّللدمحلا

 نامْلِغلا ىلع دهملا يف داس دق

 نايتفلاةغّلُب نوكي ىتح

 نآنَّس يذرش نم هذيعأ
 نانيعهل سيلةّبه يذ

 ناقرفلا يف تيَمّس يذلا تنأ

 :لوقي وهو أ

 ٍنادْرألا بِّيطلا َمالغلااذه
 2 و

 ناكرألا ىذ تيبلاب هذيعأ

 نايبتلا غلاب هارأ ىتح

 نايعلا برطضصُم دساح نم
 ناشلل ًاعفار هارأ ىتح

 (5١٠ناسللا ىلع بوتكم دمحأ

 موي ناك امل هنأ ئلاعت هللا همحر يخوُنَّتلا نسحلا يبأ نع يقهيبلا ئورَو

 املف ءًاشيرق اعدو هّذج هنع حبذ «مّلسو هيلع هللا ىَّلص هللا لوسر ةدالو نم عباسلا

 هب تبغر مل :اولاق . دمحم هتيمس :لاق ؟هتيّمس ام ءبلطملا دبع اي :اولاق اولكأ

 . ضرألا يف هقّلَحو ءءامسلا يف هللا هدمحي نأ تدرأ :لاق ؟هتيب لهأ ءامسأ نع

 )5:٠١( ماشه نبا ةريس )1/وةهة١(.

 )1١//1١9(. فنألا ضورلاو .فالتخاب )957/١( افولا (506)

 4 ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف 0م

 سابع نبا نع «قرط نم ركاسع نبا مساقلا وبأو رَمُع وبأ ئورَو
 هدج هنع َّنَع مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر دلو امل :لاق امهنع هللا يضر
 هيمست نأ ىلع كلمح ام !ثراحلا ابأ اي :هل ليقف .ًادمحم هاّمسو شبكب
 ءءامسلا يف هللا هدمْحي نأ تدرأ :لاق ؟هئابآ مساب همست ملو ءًادمحم
 .ضرألا يف سانلا هدمحيو

 امنإ بلطملا دبع َّنأ ئلاعت هللا امهمحر عيبّرلا وبأو «يليهّسلا ركذو
 ةضف نم ةلسلس َّنأك ًامانم ئأر هنأ اومعز .اهآر ايؤرل ًادمحم :ُهامَس

 يف ٌفرطو «ضرألا يف ٌفرظطو ءامسلا يف فرط اهلو هرْهَط نم تجرخ
 اهنم ةقرو لك ىلع ةرجش اهنأك تداع مث ,ءبرغملا يف ٌفْرَطو قرشملا
 دولومب هل ترّبعف ءاهّصقف .اهب نوقّلعتي برغملاو قرشملا ّلهأ اذإو ءرون
 ءامسلا ّلهأ هدمحيو ,ءبرغملاو قرشملا لهأ هعبتُي ءهبْلُص نم نوكي
 هيلع هللا ىَّلص هّمأ هب ُهْيَتَّدَح ام عم ًادمحم هامس كلذلف ؛ءضرألاو
 .2"' ''ملسو

 :لاق ثيح يّقرلا دمحأ نب ميهاربإ فراعلا ةمالعلا مامإلا ئلاعت هللا محريو

 وماق مهم ٍِى اوماق مهنم تاماهلا 5 لادلوم ةليل قْلَخلا ّلُك نأ

 اوْبَح اميف مهبر ةّمْعِيل ًاركش

 هّنيِد نم ترداغ ام ًةمعن يه

 لاملاعلاف اهراحبب مُهْبَمع

 هلضف ْنِم يذلا هلل دمحلاف

 مهآرف ئرّولا ىلإ ٌميحرلا رظن
 يذلا رفكلا ةملظ يف اوريحتو

 ٌةرْهَج لفاحملا يف شحاوفلا ْئََشْعَت

 لا رهقيو فيعضلا ىلع ُيوقلا يغبي
 )٠١5(الروض )١/ ٠١86« افتكالاو )١/١58(.

 اوُماق ام اهرْيَشعرشُعب اهيف
 مالسإلاه نيد نم الورفك

 اوماع اهيف يلمسلاو يرلخ

 ماعنإلاهلك ةيربلاّمع

 مالزألاو ٌتاصنألا مُهنوغأ

 ُمانصألاو ُناثوألا هب تدبمت

 ُماعنأ مهناك نوركني : دل

 ماحرألا عطقتو ميتيلا يلاو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 نكي ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 ُماَقُث دادّسلا ىلع ٌدودحلااهيف ٍةعَرِشب ِداَبِعلا ٌبر مهئاغأف
 ُماكحألاهنيد يف تلّصُف ْنَم كئرولا ريخ ٍدمحم َيبنلا نيد
 ُماهاربإ لبق نم هب اعدو هروهظب ارّشب ىسيعو ىسوم
 ُماهرألا اههنُكب طيحت تسيل ًةمعن انيلإ هيدْهمل ًاركش

 فيرشلا دلوملا لمع ف ءاملعلا لاوقأ

 ْمَدُِي امو كلذ نم دمُحُي امو هل سانلا عامتجاو
 لمع :«هيواتف» ىف ئلاعت هللا همحر يواَحخَّسلا ريخلا وبأ ظفاحلا لاق

 ةثالثلا نورقلا يف حلاصلا فلَّسلا نم دحأ نع لقُنُي مل فيرشلا دلوملا
 راطقألا رئاس يف مالسإلا لهأ لاز ال مث ءٌدعب ثّدح امنإو «ةلضافلا
 مئالولا لمعب ءمّلسو هيلع هللا ىَلص هدلوم رهش يف نولفتحي رابكلا ندملاو
 عاونأب هيلايل يف نوقذصتيو .ةعيفرلا ةجهبلا رومألا ىلع ةلمتشملا ةعيدبلا

 هدلوم ةءارقب نونتعيو ؛ تاربملا يف نوديزيو رورسلا نورهظُيو «تاقدصلا

 ىهتنا .ميمع لضف لك هتاكرب نم مهيلع رهظيو ؛ميركلا

 خيش ىلاعت هللا همحر ّيرزجلا نبا ريخلا وبأ ظفاحلا مامإلا لاقو
 ا لينب ةلجاع ئرشُبو ءماعلا كلذ يف ُنامأ هنأ هّصاوخ نم :ءاّرّقلا
 . مارملاو

 رّفظملا كلملا ليْرإ بحاص «كولملا نم كلذ ثّدحأ نم لوأو :تلُق
 داجمألا كولملا دحأ نيكِتْكُب نب يلع نيدلا نْيَّز نبا يربَكوُك ديعس وبأ
 .داوجألا ءارّبكلاو

 ناك.:«هخيرات» ىف ئلاعت هللا همحر ريِثَك نب نيدلا دامِع ظفاحلا لاق
 ناكو «ًالئاه ًالافتحا هب لفتحيو «لوألا عيبر يف فيرشلا دلوملا لمعي
 فّنص دقو .هاوثم مركأو ئلاعت هللا همحر ًالداع ًالقاع ًالطب ًاعاجش ًامْهَش
 :هاّمس دلوملا يف هل ًاباتك ئلاعت هللا همحر ةيخد نبا باطخلا وبأ خيشلا
 .رانيد فلأب هزاجأف «ريذنلا ريشبلا دلْؤَم يف ريونتلا»

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف انكم

 نم ئكح :«نامزلا ةآرم» ىف ئلاعت هللا همحر يزْؤَجلا نبا طّبِس لاق

 ةسمخ طاَمَّسلا كلذ ىف َّدع هنأ ءدلاوملا ضعب ىف رفظملا طاَمِس رضح

 ةئمو .9"23رصْرُق فلأ ةئمو «ةجاجد فالآ ةرشعو ُيِوَش منغ سأر فالآ
 نَْحَص فلأ نيثالثو ءماعط نم يأ .©"'ةّيدْبُر فلأ ةئمو .©"''*”سرف

 . ىولح

 علخيف «ةيفوصلاو ءاملعلا ُنايعأ دلوملا يف هدنع رضحي ناكو :لاق
 فلأ ةئامثالث ةنس لك يف دلوملا ىلع فرْضَي ناكو «''''”ههل قلظُيو مهيلع

 فرصي ناكف .ةفص يأ ىلع ةهج يأ نم نيدفاولل ةفايض راد هل تناكو «رانيد

 لك يف جنرفلا نم ''7١َكَئْقَي ناكو ءرانيد فلأ ةئم ةنس لك يف رادلا هذه ىلع

 يف زاجحلا بردب هايملاو نيمرحلا ىلع فرصي ناكو «رانيد فلأ يتئمب ةنس
 ْ .ٌرسلا تاقدص ىوس هلك اذهو «رانيد فلأ نيثالث ةنس لك

 حالص رصانلا كلملا تخأ بويأ تنب نوثاخ ةعيبر هتجوز تكحو

 :تلاق .مهارد ةسمخ يواسي ال ظيلغ سابرك نم ناك هصيمق نأ ؛نيدلا

 نم ٌرْيَح «يقابلاب قّدصتأو مهارد ةسمخب ًابوث سبلأ :لاقف «كلذ يف هتبتاعف
 .'١”نيكسملاو ريقفلا عّدأو ًانمثم ًابوث سبلأ نأ

 هباتك يف يووّنلا خيش ةّماش وبأ ظفاحلا مهنم «ةمئألا هيلع ئنثأ دقو

 ةئام (581/1) نامزلا ةآرم يف يذلاو .زبخلا صارقأ ديري هلعلو «لصألا يف اذك )٠١(

 (؟)شيملشق شرق

 .نامزلا ةآرم ىف تسيل ةرابعلا هذه )٠١4(

 .راخفلا نم فورعملا ءانإلا :ةيدبزلا )٠١9(
 .هاطعأ :ءيشلا قلطأو .اهحتف :ريخب هدي قلطأ :لاقي .لاومألا مهيطعي :مهل قلطي(١٠)

 ىلع لاومألا هيف قرفيو نايعألا ىلع هيف علخي مث :نامزلا ةآرم يفو .(سوماقلا)

 . مهرادقأ

 ىدل جنرفلا ىرسأب ةلدابملاب وأ لاملاب جنرفلا ىدل نيملسملا ىرسأ كفي دارملاو ()

 . نيملسملا

 .(587 /؟) يزوجلا نبا طبسل نامزلا ةآرم(6١١)

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 نكح ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 ءهيلإ بدني نسحلا اذه لثم :لاقو ««ثداوحلاو عّدبلا راكنإ ىلع ثعابلا»

 . هيلع ىنثيو هلعاف ركشيو

 رورسو ناطيشلا ماغرإ اّلِإ ءكلذ يف نكي مل ول :ّيزوجلا نبا لاق
 . ىفكل نيملسملا نم ناميإلا لهأ

 دقو :«مظتنملا ٌردلا» يف لب :ئلاعت هللا همحر رّمَظ نبا ةمالعلا لاقو

 ام كلذ نمف «مئالولا هدلومب ًاحرف مّلسو هيلع هللا ىَّلص ّيبنلل نوبحملا لمع
 نباب فورعملا نسحلا وبأ ٌحيشلا ءرابكلا مئالولا نم ةيّرعملا ةرهاقلاب هلمع

 «نامعنلا نب دمحم هللا دبع يبأ انخيش خيش ءهّرس ئلاعت هللا سدق لْفُق
 ردق ىلع كلذ لمع نممو .يناذمهلا يمجعلا نيدلا لامج لبق كلذ لمعو

 وهو مّلسو هيلع هللا ىَلِص بنلا ىأر دقو ءرصمب راجبحلا فسوي ءهعسو

 .كلذ لمع ىلع روكذملا فسوي ضّرَحُي

 يرصملا لصألا يماشلا َقْيَرُز نب يلع نب فسوي تعمسو :لاق
 هيلع هللا ىلص َّيبنلا دلوم لمعي ثيح اهب هلزنم يف رصمب راّجحلا دلوملا

 ءةنس نيرشع ذنم مانملا يف مّلسو هيلع هللا ىَّلِص يبنلا ٌتيأر :لوقي مّلسو
 يننأك تيأرف ءراّجحلا ركب وبأ خيشلا :هل لاقي ئلاعت هللا يف خأ يل ناكو

 ركب وبأ كسمأف ءَنْيَسلاج مّلسو هيلع هللا ىَلِص يبنلا يدي نيب اذه ركب ابأو

 .همهفأ مل ًامالك مّلسو هيلع هللا ىلص َيبنلل ركذو «نيفصن اهقرفو هسفن ةيحل
 يف هذه تناكل اذه الول :هل ًابيجم مّلسو هيلع هللا ىَّلص يبنلا لاقف

 اي ءيش يأل :تلقف ٍبيِضَق هديب ناكو .كنبرُصأل :لاقو ىلإ رادو «رانلا

 ْ .نئّملا الو دلوملا لطْيُت ال ىتح :لاقف ؟هللا لوسر

 .نآلا ىلإ ةنس نيرشع ذنم هتلمعف :فسوي لاق

 راّجحلا ركب ابأ يخأ تعمس :لوقي روكذملا فسوي تعمسو :لاق

 يف مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا تيأر :لوقي راَّشنلا ًاروصنم تعمس :لوقي

 نممو لكأ نمم كيلع ام  دلوملا ينعي  هلطُبي ال هل لق :يل لوقي مانملا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوّصف كل

 تعمس :لوقي نامعُتلا دمحم ىبأ نب هللا دبع ابأ انخيش تعمسو :لاق
 مونلا يف مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيأر :لوقي َيِنوُهْرَّزلا ىسوم ابأ خيشلا
 .دلوملا يف مئالولا لمع يف ًءاهقفلا لوقي ام هل تركذف

 .هب انْحِرُق انب حرق نم :مّلسو هيلع هللا ىَلص لاقف

 يف خاّبطلا نباب ريهشلا كرابملا نيدلا ريصن ةماّلعلا مامإلا خيشلا لاقو
 زوجي ام مهمعطأ ًاعمج عمجو ةليللا كلت قفنملا قفنأ اذإ :هطخب ىوتف
 ءأسوبلم ةرخآلل قّوشملا عيْسملل عفدو ,هعامس زوجي ام مهعّمسأو ؛هماعطإ

 باثيو زئاج كلذ عيمجف ءمّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلومب ًارورس كلذ لك
 نأ الإ «ءاينغألا نود ءارقفلاب كلذ صتخي الو ءدصقلا نسحأ اذإ هلعاف

 انْغلْبَي امك عامتجالا ناك نإ معن «ًاباوث رثكأ ءارقفلاف ءجوحألا ةاساوم دصقي
 نإ لاّرّقلا داعبإو ءناّدْرملا عامتجاو شيشحلا لُكأ نم نامزلا اذه ءاّرُق نع
 يزخلا نم كلذ ريغو ةيويندلا تاوهشلل تاقّوشملا داشنإو «ةيحلب ناك
 . ماثآ ٌعمجَم اذهف - ئلاعت هللاب ذايعلاو -

 كلملا دبع نب نمحرلا دبع نب نيدلا لامج مامإلا خيشلا لاقو

 هللا ىَلص هللا لوسر دلوم :ئلاعت هللا همحر 2''”ىناتكلا صلخملاب فورعملا
 ناكو ءمظعو فرشو هتدالو موي سدق «مّركم لّجبم ملسو هيلع

 منهج ظح ليلقتو هعبتا نمل ةاجنلا ببس ْأدْبَم مّلسو هيلع هللا ىلص هدوجو

 نم ىلع هثاكرب تمت ؛مّلسو هيلع هللا ىلص هتدالوب هحرفل اهل َدِعَأ نمل

 راهظإ بِسانملا نمف ءملسو هيلع هللا ىلص هنع درو اذكه «منهج هيف

 .روضحلل ةميلولا بر هاعد نم ةباجإو ءروسيملا قافنإو رورسلا

 .ةنيدملاب ةيحان «ةناتك ىلإ ةبسن :ىناتكلاو )١١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 م1 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 :ئلاعت هللا همحر 2١١ تِيْئَمؤَتلا رفعج نيدلا ريهظ ةماّلعلا مامإلا لاقو
 مهبحو مهميظعت عم حلالا فكسلا نم لوألا رذّصلا يف قي مل لعفلا اذه

 ةعدب يهو «هئم ةَّرَذ الو مهنم ّدحاولا انْعْمَج غلبي ال ًةبحمو ًاماظعإ هل

 هيلع هللا ىَّلص ّيبنلا ىلع ةالصلاو نيحلاصلا عْمَج اهلعاف دصق اذإ «ةنسح
 طرشلا اذهب هيلع بائي رْدَّقلا اذهو «نيكاسملاو ءارقفلل ماعطلا ماعطإو مّلسو

 ىلع بايثلا علخو ؛صقرلاو عاَمسلا لمعو َعاَعّرلا عْمَج امو ءتقو لك يف

 كك الو مي نأ براقي لب بدني الف ءهتوص نسحو هتّيدورمب لاّوقلا

 َرخآ حلضي ال» :مّلسو هيلع هللا ىَّلَص لاق دقف ؛حلاصلا فلسلا هلمعي مل

 .(اهّلَّوأ حّلصأ ام الإ قمألا هذه

 قفْنَأ اذإ نكلو ءَنَئُّسلا نم اذه سيل :ًاضيأ نيدلا ريصت خيشلا لاقو
 يف مّلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوخدب احرف رورسلا رهظأو مويلا اذه يف
 ران ريثي ام داشنإو نادرملا عامتجا نع يلاخلا عامسلا ذختاو ءدوجولا

 نْيَعلاو ٌدَّحلاو ٌدّقلاك «ةّيويندلا تاوهشلل تاقّوشملاو تايقشِعلا نم ةوهشلا

 ٌعامتجا اذهف ءايندلا يف دّمزيو ةرخآلا ىلإ قّوشي ام داشنإو ءبجاحلاو
 مهيديأ يف ام سانلا لاؤس نأ الإ هيلع هلعافو كلذ دصاق باَكُي نّسح
 طقف ءاحّلّصلا عامتجاو .هوركم ٌلاؤس ةجاحو ةرورض نودب طقف كلذب
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اولصيو ىئلاعت هللا اوركذيو ماعطلا كلذ اولكأيل

 .تابوثملاو تابرقلا مهل فعاضي ملسو

 فورعملا ليعامسإ نب نمحرلا دبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا لاقو
 لاق :عيبرلا لاق «ثداوحلاو عّدبلا راكنإ ىلع ثعابلا» :هباتك يف ةماش يبأب

 :نابرض رومألا نم تاثّدحملا :هنع يضرو ىلاعت هللا همحر يعفاشلا

 ًاعامجإ وأ ًارثأ وأ َةَنُس وأ ًاباتك فلاخي امم ثدحأ ام :امهدحأ
 . ةلالضلا ةعدبلا هذهف

 ىهف ءاذه نم دحاول هيف فالخ ال امم ريخلا نم ثدخأ ام : ةيناثلاو

 .رصمب اسنهبلا لامعأ نم دلب «تنمزت ىلإ ةبسن :يتنمزتلاو )١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف ضدي

 تمعن :ناضمر مايق يف هنع ئلاعت هللا يضر رمع لاق دقو «ةمومذم ريغ ةثدحم

 . ىضم امل ّدر اهيف سيلف «تناك اذإو «نكت مل ةثدحم اهنأ ينعي ءهذه ةعدبلا

 مايق ىلع تح مّلسو هيلع هللا ىَلص َيبنلا نأل كلذك ناك امنإو :تلق

 هيف هب ىدتقاو دجسملا يف مّلسو هيلع هللا ىَلص وه هلعفو ءناضمر رهش

 اهلمف مّلسو هيلع هللا ىَلص نبنلا كرت مث ءىرخأ دعب هليل هباحصأ ُضعب

 صضبق املف « «مهيلع ضرفي نأ يشخ هنأب كلذ للعو ةعامج دجسملاب

 ىلع مهنع هللا يضر ةباحصلا قفتاف كلذ نمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

 يذلا راعّشلا اذه ءايحإ نم هيف امل ؛ةعامج دجسملا يف ناضمر مايق لعف

 . ملعأ ليلاعت هللاو «هيف بغرو هيلع ثحو .هلعفو عراشلا هب ّرمأ

 ءاجرو اهل بابحتسالاو ءاهلعف زاوج ىلع ٌقفتم ةنسحلا ةعدبلاف

 ريغ «ةعيرشلا دعاوقل قفاوم عدتبم لك يهو ءاهيف هتّين تنسَح نمل باوثلا
 .يعرش روذحم هلعف نم ِمْرْلَي الو ءاهنم ءيشل فلاخم

 كلذ ريغو ليبسلا تاناخو .«سرادملاو طّيّرلاو ربانملا ءانب وحن كلذو

 هب تءاج امل قفاوم هنإف «لوألا رْدَّصلا يف دهعُت مل يتلا ّربلا عاونأ نم

 ام نسحأ نمو .ىوقتلاو ربلا ىلع ةنواعملاو فورعملا عانطصا نم «ةعيرشلا

 هللا اهّربج (لبْرِإ) ةنيدمب لعفُي ناك ام «ليبقلا اذه نم اذه اننامز يف عدتبا

 نم مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا دلوم مويل قفاوملا مويلا يف ماع لك «ئلاعت
 نم هيف ام عم كلذ نإف ءرورسلاو ةنيزلا راهظإو فورعملاو تاقدصلا

 هميظعتو ملسو هيلع هللا ىلص َّيبنلا ةبحمب رِعْشُم «ءارقفلا ىلإ ناسحإلا

 داجيإ نم هب َّنَم ام ىلع ئلاعت هللا ركشو ءهلعاف بلق يف هتلالجو
 هيلع هللا ىَلص نيملاعلل ةمحر هلسرأ يذلا مّلسو هيلع هللا ىَّلَص هللا لوسر

 .نيلسرملاو ءايبنألا عيمج ىلعو مّلسو

 دحأ اّلملا دمحم نب رمع خيشلا «لصوملاب كلذ لعف نم لوأ ناكو
 هللا مهمحر هريغو لبرإ بحاص كلذ يف ىدتقا هبو «نيروهشملا نيحلاصلا

 ْ . لاعت

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 م ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف

 يِرْزَجلا رمع نب بوهؤَم نيدلا ردص ةمالعلا مامإلا خيشلا لاقو

 اذإ الإ ٌعَدبلا هركُ الو ءاهب سأب ال ةعدب هذه :ئلاعت هللا همحر يعفاشلا

 هدصق بّسحب ناسنإلا بائثُّيو ءهركُت الف اهمغارت مل اذإ امأو ءةنّسلا تمغار

 .مّلسو هيلع هللا ىَلَص ّيبنلا دلومب حرفلاو رورسلا راهظإ يف

 ال نكلو ءاهب سأب ال ةعدب اهنكلو «ةعدب اذه :رخآ عضوم يف لاقو
 لوؤسملا سفن نأ هّنظ ىلع بلغي وأ ملْعَي ناك ْنِإ لب «سسانلا لأسي نأ هل زوجي
 .ةهاركلا ىلإ يهتني ال نأ وجرأ «حابُم كلذل لاؤسلاف «هيطعي امب بيطت

 نع لقنت مل ةعّذب دلوملا لمع لصأ :ىلاعت هللا همحر ظفاحلا لاقو

 تلمتشا دق كلذ عم اهنكلو «ةثالثلا نورقلا نم حلاصلا فلسلا نم دحأ

 ناك ءاهّدض بّنجتو نساحملا هلمع يف ىّرحت نمف ءاهَّدِضو نساحم ىلع
 ْ .الف ال نمو ةنسح ةعدب

 يف تبث ام وهو «تباث لصأ ىلع اهجيرخت يل رهظ دقو :لاق

 دوهيلا دجوف ةنيدملا مِدَق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نم نيحيحصلا
 هيف ىَجْنَأو نوعرف هيف هللا قرغأ ٌموي اذه :اولاقف مهلأسف «ءاروشاع َنوموصي
 ء(مكنم ىسومب ٌقحأ انأ) :لاقف .للاعت هلل ًاركش هموصن نحنف «ىسوم

 .همايصب رمأو هماصف

 نم .؛نيعم موي يف هب َّنم ام ىلع ىلاعت هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف
 .ةنس لك نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد وأ ةمعن ءادسإ

 ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك تادابعلا عاونأب لصحي ىئلاعت هلل ركشلاو

 يف ةمحرلا يبن ميركلا ّيبنلا اذه زوربب ةمعنلا نم مظعأ ةمعن ّيأو «ةوالتلاو

 ؟مويلا كلذ

 ةصق قباطي ىتح هنْيَعِب ٌمويلا ىّرحتُي نأ يغبنيف ءاذه ىلعو
 يلابي ال كلذ ظحالي مل نمو .ءاروشاع موي يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص ىسوم
 موي يأ ىلإ هولقن ىتح موق عّسوت لب ءرهشلا نم موي يأ يف دلوملا لمعب
 .هيف ام هيفو ءةنَّسلا نم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نع لوصف ما

 .دلوملا لمع لصأب قلعتي ام اذهف

 ئلاعت هلل ركشلا مهمي هب ام ىلع هيف رصتقي نأ يغبنيف ؛هيف لمْعُي ام اّمأو

 حئادملا نم ءيش داشنإو ةقدصلاو ماعطإلاو ةوالتلا نم هركذ مدقت ام وحن نم

 ام امأو «ةرخآلل لمعلاو تاريخلا لعف ىلإ بولقلل ةكّرحملا ةيدهُرلاو ةيوبنلا

 كلذ نم ناك ام :لاقي نأ يغبنيف .كلذ ريغو وهللاو عاّمسلا نم كلذ عبث

 ناك امهمو هب هقاحلإب سأب ال «مويلا كلذب رورسلا يضتقي ثيحب ًاحابم

 ىهتنا .ىلوألا فالخ ناك ام اذكو « (عنْمُيف .ًاهوركم وأ ًامارح

 دق :ئلاعت هللا همحر يرّرجلا نبا ريخلا وبأ ظفاحلا ءارقلا خيش لاقو

 الإ ءرانلا يف :لاقف ؟كلاح ام :هل ليقف ,مونلا يف هتوم دعب بهل وبأ ير

 اذه ردقب ًءام نيتاه ّيعبصإ نيب نم ٌصمأو «نينثا ةليل لك ينع ففخي هنأ

 ةدالوب ينترّشب امدنع ةبْيَوُثل يقاتعإب كلذ نإو  هيعبصإ يسأرل راشأو -

 .هل اهعاضرإبو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 راثلا يف يزوجت هّمّذب ذآرقلا لن يذلا رفاكلا بهل وبأ ناك اذإف

 ىف هترْدُق هيلإ لصت ام لّْذَبو ؛هدلومب هرْشِبب مّلسو هيلع هللا ىَلص دمحم

 .ميعنلا ةّنج هلضفب هلخدُي نأ ميركلا هللا نم هؤازج نوكي امنإ يرمعل ؟هتّيحم

 ىقشمدلا نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا هوحن ركذو

 ادّنَخُم ميحجلا ىف هادي , 2 هّمذ ًءاج ًارفاك اذه ناك اذإ

 انمحأب رورسلاب هنع فّنَخُس ًامئاد نينثالا موي يف هنأ ىتأ

 اًدُحوم تامو ًارورسم دمحأب هرمع ناك يذلا دبعلاب نظلاامف

 دلوملا لصأ نأ يدنع :«هيواتف» يف ئلاعت هللا همحر انخيش لاقو

 يف ةدراولا رابخألا ةياورو نآرقلا نم رّسيت ام ٌةءارقو سانلا عامتجا وه يذلا

 دمي مث «تايآلا نم هدلوم يف عقو امو مّلسو هيلع هللا ىَلَص ّيبنلا رمأ أدبم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 مل ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 يتلا ةنسحلا عدبلا نم كلذ ىلع ةدايز ريغ نم نوفرصنيو هنولكأي طاَمِس مهل
 مّلسو هيلع هللا ىَلص يبنلا رْذَق ميظعت نم هيف امل ءاهبحاص اهيلع باثي
 .فيرشلا هدلومب راشبتسالاو حرفلا راهظإو

 ءظفاحلا هركذ يذلا ريغ ءرخآ لصأ ىلع هجيرخت يل رهظ دقو :لاق

 هيلع هللا ىَلص َّيبنلا نأ هنع ئلاعت هللا يضر سنأ نع يقهيبلا هاور ام وهو

 هنع َّنَع بلطملا دبع هّدج نأ درو هنأ عم «ةوبنلا دعب هسفن نع َّنَع مّلسو

 اذه نأ ىلع كلذ لّمْحُيف «ةيناث ةرم داَعُت ال ةقيقعلاو «هتدالو عباس يف

 ًةمحر هايإ ئلاعت هللا داجيإ ىلع ركشلل ًاراهظإ مّلسو هيلع هللا ىَلص هلعف
 هسفن ىلع يّلصي ناك امك ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هتّمأل ًاعيرشتو «نيملاعلل

 مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلومب ركشلا راهظإ ًاضيأ انل بحتسيف ءكلذل
 .تاّرسملاو تابرقلا هوجو نم كلذ وحنو ماعطلا ماعطإو عامتجالاب

 ةنسحلا عدبلا نم هنأ باوصلا :؛هجام نبا ننس حرش» يف لاقو

 .ىهتنا .ًاعرش تاركنملا نع الخ اذإ «ةبودنملا

 :لئاقلا ئلاعت هللا محريو

 ُلالج نيملاعلاريخ دلؤَمِل

 هذه دمحأ قح يف ًاصُِخُم ايف
 هردق مّظعن نأ انيلع حف

 أيراع ٌوسكنو اجاتحم معظْنف

 هلالخو ئفطصملالاّعِف كلتف

 لامج هنم َناوكألا َيِشْعَدقل

 َلالههنم نهيف اَدِبٍلايَل
 لاّعِفو انل ٌلاوحأ نسخكف

 ٌلايع هّْيدَل ىَحْضأ نم َدِفْرَنو

 ٌلالِخو هل ٌلاعفأ كبشسحو
 هنُْيَعَةَّرُق ريخلا لعف ناك دقل

 : ًاضيأ لئاقلاو

 انُعيبر تنأراتخملادلؤّم اي

 اهلك َدلاوملاق اف ًادلْؤَم اي
 ًاعطاس ةَّيربلا يف كرون لاز ال

 ىلع درلا ةيصصختلا ةبثكملا

 َلاَجم هوس اميفهل سيلف

 ٍداسجألاو حاورألا ٌةحار كب

 دايسألا دّيسب ٌداسو ًافرَش

 دايعألاك رهشلا اذ ىف داتعي

 4 ةيباهولا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف م1

 ٍداليملا يف هيوزْنامعامسب ةَرسَم بولقلل ماع لك يف
 ٍداعيملا اذ ٌروضح هيلإ ًاقْوَش يهتشيو ٌبحملا قاتشي كاذلف

 نأ ىلاعت هللا همحر يكلاملا يناهكافلا نيدلا جات ةمالعلا مامإلا معزو
 يذلا هلل دمحلا :هيف لاق ًاباتك كلذ ىف فلأو ةمومذم ةعّذب دلوملا لمع

 انل رّسيو «نيّدلا مئاعد ىلإ ةيادهلاب اندّيأو «نيلسرملا ديس عابتال اناده
 عطاوقو عرشلا ممّلِع عاونأب انبولق تألتما ىتح ؛نيحلاصلا فلسلا راثآ ةافتقا
 .نيدلا يف عادتبالاو ثداوحلا ثّدح نم انرئارس رّهطو «نيبملا قحلا

 نم هادسأ ام ىلع هركشأو «نيقيلا راونأ نم هب َّنم ام ىلع هدمحأ
 نأو ءهل كيرش ال هدحو هللا اَلِإ هلإ ال نأ دهشأو «نيتملا لبحلاب كسمتلا

 هللا ىلص «نيرخآلاو نيلوألا ديس هلوسرو هلبع مّلسو هيلع هللا ىَلِص ًادمحم
 موي ىلإ ةمئاد ًةالص نيئمؤملا تاهّمأ هجاوزأو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع

 .نيدلا

 يذلا عامتجالا نع نيكّرابملا نم ةعامج لاؤس رّركت دقف :دعب امأ

 يف لصأ هل له ءدلؤَملا هنوّمسيو لوألا عيبر رهش يف سانلا ضعب هلمعي

 انّيِبُم كلذ نع باوجلا اودصقو ؟نيدلا يف تثدح ةعّدب وه وأ ءعرشلا

 . انّيعم هنع حاضيإلاو

 ةْنس الو باتك يف ًالصأ دلوملا ذهل ملغأ ام :قيفوتلا هللابو تلقف

 نيدلا يف ةوُدُّقلا مه نيذلا ََّمَألا ءاملع نم دحأ نع هّلمع لقْنُي الو
 ءنولاّطبلا اهثدحأ ةعدب وه لب «نيمدقتملا نيحلاصلا راثآب نوكّسمتملا

 ءةسمخلا ماكحألا هيلع انْرَدَأ انأ ليلدب ءنولاّكألا اهب ىنتعا سفن ةوهشو
 .ًامّرحم وأ ؛ًاهوركم وأ ءًاحابُم وأ ءًابودنم وأ ءًابجاو نوكي نأ امإ :انلق

 «عرشلا هبلط ام بودنملا ةقيقح نأل «ًابودنم الو ءًاعامجإ بجاوب سيلو
 الو ةباحصلا هلعف الو عرشلا هيف َْدَأَي مل اذهو فكرت ىلع مذ ريغ نم
 .تملع اميف نوتّيدتملا نوعباتلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 م ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوصف

 عامجإب ًاحابم سيل نيدلا يف عادتبالا نأل ءًاحابم نوكي نأ زئاج الو
 مالكلا نوكي ذئتيحو ءامارح وأ اهوركم نوكي نأ الإ َقْبَي ملف «نيملسملا

 :نيلاح نيب ةقرفتلاو نيلصف يف هيف

 ال عهلايعو هباحصأو هلهأل هلام ْنْيَع نم لجر هلمعي نأ :امهدحأ

 اذهف ماثآلا نم ًائيش نوفرتقي الو «ماعطلا لكأ ىلع عامتجالا كلذ نوزواجي
 لهأ يمّدقتم نم دحأ هلعفي مل ذإ «ةعانشو ةهوركم ةعدب هنأب هانفصو يذلا

 .ةنكمألا نْيَّرو ةنمزألا جرس «مانألا ءاملعو مالسإلا ءاهقف مه نيذلا ةعاطلا

 ءيشلا مهدحأ يطعي ىتح «ةيانعلا هب ىوُقَتو ةيانجلا هلخدت نأ : يناثلاو

 ءاملعلا لاق دقو ءفِّيَحلا ملأ نم دجي امل .هعجويو هملؤي هبلقو «هعبتت هسفنو

 فاضنا نإ امّيس ال ,فيسلاب هذخأك ءايحلاب لاملا ذأ :ئلاعت هللا مهمحر

 فوفذدلا نم لطابلا تالآب ىألملا نوطبلا نم ءانغلا نم ءيش كلذ ىلإ

 امإ «تايناغلا ءاسنلاو دْرُملا بابشلا عم لاجرلا عامتجاو تاباََّشلاو

 ىف قارغتسالاو «فاطعنالاو ىئثتلاب صقرلاو «تافّرشتم وأ نهب تاطلتخم

 تاعفار نهدارفنا ىلع نعمتجا اذإ ءاسنلا كلذكو «فاخملا موي نايسنو وهللا

 ركذلاو ةوالتلا يف جورخلاو «داشنإلا يف بيرطّتلاو كينهّتلاب نهتاوصأ
 4( ٍداَسْرمْلَاَل َكّبَ نإ :ئلاعت هلوق نع تالفاغ ءداتعملا رمألاو عورشملا
 وذ هنسحتسي الو .نانثا هميرحت يف فلتخي ال يذلا اذهو ١5[. :رجفلا]

 نم نيليقتسملا ريغو «بولقلا ىتْؤُم سوفنب كلذ ولحي امنإو «نايتفلاو ةءورملا
 تاركنملا رومألا نم ال «تادابعلا نم هنوري مهنأ كديزأو «بونذلاو ماثآلا

 !ًادب امك دوعيسو ًابيرغ مالسإلا ادب ءنوعجار هيلإ اّنإو هلل انإف .تامّرحملا
 :هانزاجأ اميف لوقي ثيح للاعت هللا همحر يرْيَسَّقلا انخيش ٌرَد هللو

 ُهَبْعَّصلا انمايأ يف فورعم لاركتُتساو ركنملا فرع دق

 هِبْنُر يف لهجلا ُلهأراصو ٍقَدُهَو يف ملعلا لهأ راصو
 هبْسِن ىضم اميف هب اوواس يذلل امف ٌّقحلا نع اوداح

 هيزكلا تّدتشاامل نيّدلاو ىَقتلا لهأ راربألل تلقف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 !هبْرُعلانمز يفمكتبؤت ثتأدق مكلاوحأ اوركنث ال

 :لوقي ثيح ئلاعت هللا همحر ءالعلا نب ورمع وبأ مامإلا نسحأ دقلو

 !بجعلا نم ِبّجُعُت ام ريخب سانلا لازي ال

 عيبر وهو مّلسو هيلع هللا ىلص هيف دِلُو يذلا رهشلا نأ عم اذه
 .هيف نزحلا نم ىَلْوأِب حرفلا سيلف «هيف يفوت يذلا رهشلا هنيعب وه «لوألا

 .لوبقلا نسح وجرن لاعت هللا نمو «لوقن نأ انيلع ام اذهو

 .روكذملا هباتك يف ىلاعت هللا همحر يناهكافلا هدروأ ام عيمج اذه

 ملعأ ال :هلوق اّمأ :لاقف (هيواتف» يف ئلاعت هللا همحر خيشلا هبّقعتو
 هنم مْرْلَي ال ملعلا يّفَت :هيلع لاقيف ةَّنُّس الو باتك يف ًالصأ دلوملا اذهل
 نم ًالصأ ربح نبا لضفلا وبأ ظافحلا مامإ هل جرختسا دقو .دوجولا يف
 .امهركذ مدقتو :تلق .ًايناث الصأ هل انأ ٌتجرختساو «ةنسلا

 ءاملعلا الو» :هلوق ىلإ .««نولاّطبلا اهثدحأ ةعدب وه لب» :هلوقو

 هللا ىلإ بّرقتلا هب ّدصقو «ملاع لداع كلم هثّدخأ امنإ :هيلع لاقي «نونيدتملا

 نبا هاضتراو مهنم ريكن ريغ نم ءاحّلّصلاو ءاملعلا هيف هدنع رضحو «ليلاعت

 نونّيدتم ءاملع ءالؤهف ءاباتك هلجأ نم هل فئصو ئلاعت هللا همحر ةيحد

 .هوركني ملو هوّرقأو هوضر

 :هيلع لاقي .«عرشلا هبلط ام بودنملا ةقيقح ةقيقح نأ ًايودنم الو :هلوقو

 نإو اذهو «سايقلاب نوكي ًةراتو ٌصنلاب نوكي ًةرات بودنملا يف بلطلا نإ
 .امهركذ يتآلا نيلصألا ىلع سايقلا هيفف «صن هيف دري مل

 7-5 نيدلا يف عادتبالا نأل ؛ًاحابم ٠ نوكي نأ زئاج الو» :هلوقو

 .ةيجاوو ةبودنمو و ةحابم ًاضيأ نوكت دق لب «هوركملاو

 ةعّذبلا :«(تاغّللاو ءامسألا بيذهت» يف ئلاعت هللا همحر يوونلا لاق

 يهو ءمّلسو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر دهع يف نكي مل ام يه : :عرشلا يف

 .ةحيبقو ةئسح ىلإ ةمسقنم

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا
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 :ادعاوقلا» يف ئلاعت هللا همحر مالسلا دبع نب نيدلا زع خيشلا لاقو

 .ةحابمو ةهوركمو ةبودنمو ةمرحم ىلإو ةبجاو :ىلإ ةمسقنم ةعدبلا

 اذإف «عْرَّشلا دعاوق ىلع ةعدبلا ضرُعَت نأ كلذ يف قيرطلاو :لاق
 «ةمّرحم يهف ميرحتلا دعاوق يف وأ «ةبجاو يهف باجيإلا دعاوق يف تلخد

 لكل ركذو «ةحابمف ةحابملا وأ ةهوركمف هوركملا وأ «ةبودنمف بدنلا وأ

 مل ناسحإ لكو .«سرادملاو طْبّرلا ثادحإ :اهنم ةلثمأ ةسمخلا هذه نم مسق
 يفو فّوصتللا قئاقد يف مالكلاو حيوارتلا :اهنمو .لوألا رصعلا يف دّهْعُي

 كلذب دصُق نإ لئاسملا يف لالدتسالل لفاحملا عْمج :اهنمو .لدجلا
 .للاعت هللا هجو

 هللا همحر ىعفاشلا نع «ىعفاشلا بقاَنَم» ىف هدانسإب ىقهيبلا ىورو

 :نابرض رومألا نم تائّدْخملا :لاق هنع ىضرو ىئلاعت
 أ ّدَتُس وأ ًاباتك فلاخي امم ثدحأ ام :امهدحأ 8

 . ةلالضلا ةعدبلا
 هذهف ًاعامجإ وأ ًارثأ و

 هذهو ءاذه نم دحاول هيف َفالخ ال ريخلا نم ثدحأ ام :يناثلاو

 رهش مايق يف هنع ئلاعت هللا يضر رمع لاق دقو .ةمومذم ريغ ةئّدُحَم

 اهيف سيل تناك اذإو «نكت مل ةثّدحم اهنأ ينعي .هذه ةعّدبلا تمعن :ناضمر

 .يعفاشلا مالك رخآ اذه .ىضم امل در

 (ًاحاَبُم نوكي نأ زئاج الو» :نيدلا جات خيشلا لوق عنم كلذب فرُعف
 امم مسقلا اذه نأل .خلا «ةهوركم ةعدب هنأب هانفصو يذلا اذهو» :هلوق ىلإ
 ريغ ىهف ءعامجإ الو رثأ الو نس الو باتكل ةفلاخم هيف سيلو ثدحأ

 رصعلا يف دهعي مل يذلا ناسحإلا نم وهو «يعفاشلا ةرابع يف امك ةمومذم

 عدبلا نم وهف «ناسحإ ماثآلا فارتقا نم يلاخلا ماعطلا ماعطإ نإف ؛لوألا
 .مالسلا دبع نبا ةرابع ىف امك «ةبودنملا

 هيف ميرحتلا نأ ريغ ءهسفن يف حيحص مالك وه خلا «يناثلاو» :هلوقو
 ثيح نم ال .هيلإ تمض يتلا ةمّرحملا ءايشألا هذه لَبِق نم َءاج امنإ

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 عامتجالا يف رومألا هذه لثم عقو ول لب «دلوملا رئاعش راهظإل عامتجالا

 لصأ ميرحت كلذ نم مزلي الو «ةعينش ةحيبق تناكل ًالثم ةعمجلا ةالصل
 يف عقي رومألا هذه ضعب انيأر دقو .حضاو وهو «ةعمجلا ةالصل عامتجالا

 حيوارتلا مُرُحَت الف «حيوارتلا ةالصل سانلا عامتجا دنع ناضمر نم لايل

 . اهب تنرق يتلا رومألا هذه لجأل

 ٌمُض امو «ةبزقو ةّْنُس حيوارتلا ةالصل عامتجالا لضأ :لوقن لب الك
 راهظإل عامتجالا لصأ :لوقن كلذكو .عينش ٌحيبق رومألا هذه نم اهيلإ

 . عونممو مومذم رومألا هذه نم هيلإ َّمَض امو «ةبرقو ٌبودنم دلؤملا رئاعش

 نإ :لاقي نأ هباوج .خلا هيف عقو يذلا رهشلا نأ» عم هلوقو

 ءانل بئاصملا مظعأ هتافوو ءانيلع معنلا مظعأ مّلسو هيلع هللا ىّلص هتدالو

 دنع متكلاو نوكّسشلاو ء«ربصلاو مَعّْنلا ركش راهظإ ىلع ُتْدح ةعيرشلاو

 حرفو ركش راهظإ يهو «ةدالولا دنع ةقيقعلاب عرشلا رمأ دقو .بئاصملا

 راهظإو ةحاينلا نع ىهن لب «هريغ الو حبذب توملا دنع رمأي ملو دولوملاب
 حرفلا راهظإ رهشلا اذه يف نسحي هنأ ىلع ةعيرشلا دعاوق تّلدف ؛عزجلا

 هيلع هللا ىلص هتافوب هيف نزحلا راهظإ نود ءملسو هيلع هللا ىلص هتدالوب

 .ملسو

 مذ يف «فئاطللا» باتك ىف للاعت هللا ةمحر بحجر نبا لاق لفو

 ىلاعت هللا يضر نيسحلا لتق لجأل ًامتأم ءاروشاع موي اوذختا ثيح ةضفارلا

 بئاصم مايأ ذاختاب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر الو ئلاعت هللا رمأي مل : هلع

 ؟مهنود وه نمب فيكف ءامتأم مهتومو ءايبنألا

 هباتك يف ئلاعت هللا همحر ٌجاحلا نب هللا دبع وبأ مامإلا ملكت دقو

 ناك ام حْدَم :هلصاحو ءًادج هيف مالكلا نقتأف دلوملا لمع ىلع ؛لَخْدَملا»
 «تاّركنمو تامرحم نم هيلع ىوتحا ام مذو ءركشو راعش راهظإ نم هيف

 . ًالصف ًالصف همالك قوسأ انأو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 عم عّدبلا نم هوثدحأ ام ةلمج نمو :؟9١2دلوملا يف لصف :لاق

 رهش يف هنولعفي ام «رئاعشلا راهظإو تادابعلا ربكأ نم كلذ نأ مهداقتعا

 .ةلمج تامّرحمو عدب ىلع كلذ ىوتحا دقو ءدلوملا نم لوألا عيبر

 راّظلا نم برطلا تالآ نهعمو ىناغملا لامعتسا :كلذ نمف

 يف اوضمو «عامسلل َةلآ هولعج امم كلذ ريغو ةباََّشلاو ''"رِصْرَصُْملا
 هللا اهلضف يتلا ةنمزألا رثكأ َنولْعْشَي مهنوك يف ةميمّدلا دئاوعلا ىلع كلذ

 هيف ةليللا هذه ريغ يف عامسلا نأ كش الو «تائدُخُمو عدبب اهمظعو ئلاعت

 هللا هلضف يذلا ميظعلا رهشلا اذه ةليضف ىلإ ٌمضنا اذإ هب فيكف ءهيف ام

 نيلوألا دّيسب هيف انيلع هللا َّنَم يذلا ميركلا يبنلا اذهب هيف انلضفو «ئلاعت
 ىلوملل ًاركش ريخلاو ةدابعلا نم هيف '''"دادزُي نأ بجي ناكو «نيرخآلاو
 هيلع هللا ىّلص يبنلا ناك نإو «ةميظعلا معّتلا هذه نم هب اناَلْؤَأ ام ىلع
 الإ كاذ امو «تادابعلا نم ائيش روهشلا نم هريغ ىلع هيف دزي مل ملسو

 ناك مّلسو هيلع هللا ىَلص هنأل مهب هقفرو هتمأل مّلسو هيلع هللا ىَلص هتمحرب

 هللا ىَلص راشأ نكل ؛مهب هنم ًةمحر هتّمُأ ىلع ضرفُي نأ ةيشخ لمعلا كرْثي

 موص نع هلأس يذلا لئاسلل هلوقب ميظعلا رهشلا اذه ةليضف ىلإ مّلسو هيلع

 اذه فيرشت نّمضتم مويلا اذه فيرشتف ««هيف ٌثدلو ٌموي كاذ» :نينثالا موي

 هللا لّضف امب هلّضفنو «مارتحالا قح همرتحن نأ يغبنيف «هيف َدِلُو يذلا رهشلا
 دّيس انأ» :مّلسو هيلع هللا ىَّلص هلوقل ءاهنم اذهو «ةلضافلا رهشألا هب ئلاعت
 امب ةنكمألاو ةنمزألا ةليضفو ««يئاول تحت هنود ْنَمف ٌمدآ ءرخف الو مدآ دلو

 ةنكمألا نأ ملع دق امل ءاهيف لعفت يتلا تادابعلا نم هب ئلاعت هللا اهّصخ

 .يناعملا نم هب تّصخ امب فيرشتلا لعجي امنإو ءاهتاذل فّرْشَت ال ةنمزألاو

 ىرت الأ «نينثالا مويو فيرشلا رهشلا اذه هب هللا ّصخ ام ىلإ رظناف

 .دلوملا لصف يف :خسنلا ةيقب يفو 51/1 لخدملا(5١1١)

 .ةيقيسوم ةلآ :ةباّبشلاو .توصلا ديدشلا :رصرصملا(5١١)

 .هيف دازي نأ : لخدملا )١١0(
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 ؟هيف دلو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هنأل ميظع ٌلضف هيف مويلا اذه موص نأ

 مرتخُيو مّظعيو مّركي نأ ميركلا رهشلا اذه لخد اذإ يغبني :اذه ىلعف
 ٌصخي ناك هنوك يف مّلسو هيلع هللا ىّلص هل ًاعابتا هب قئاللا مارتحالا

 نبا لوق ىلإ ىرت الأ .تاريخلا ةرثكو اهيف ّربلا لعف ةدايزب ةلضافلا تاقوألا
 َدَوْجَأ مّلسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر ناك» :امهنع ئلاعت هللا يضر سابع
 ميظعت ''لئتْمَتف .«ناضمر يف نوكي ام ًدوجأ ناكو ءريخلاب سانلا
 .انتعاطتسا ردق ىلع هلثتما امب ةلضافلا تاقوألا

 ام ةلضافلا تاقوألا يف مّلسو هيلع هللا ىّلص ّمزتلا دق :لئاق لاق نإف
 .هريغ يف همزتلا ام رهشلا اذه يف مزتلي ملو ملع دق امم همزتلا

 نع فيفختلا ديري هنأ ةميركلا هتداع نم ِمِلُع اَمِل كلذ نأ :باوجلاف
 مّرح مّلسو هيلع هللا ىَلص هنأ ىلإ ىرت الأ صخي ناك اميف اميس ءهتَمأ

 الو هديص لتق يف عِرْشَي مل كلذ عمو ءةكم ٌميهاربإ ّرح ام َلثم ةئيدملا
 هتهج نم وه ام ىلإ رظني ناكو ,مهب ًةمحرو هتْمأ ىلع ًافيفخت ًءازجلا هرجش

 . مهنع فيفختلل هكرتيف ءهسفن يف ًالضاف ناك نإو

 لامعألا ةدايزب نوكي امنإ فيرشلا رهشلا اذه ٌميظعت :اذه ىلعف
 «كلذ نع ٌرجع نمف . .تابْرَقلا نم كلذ ريغ ىلإ .تاقدصلاو هيف تايكازلا
 رهشلا اذهل ًاميظعت ءهل هركُيو هيلع مّرحي ام بنتجي نأ هلاوحأ لقأف
 رثكأ رهشلا اذه يف هنأ الإ ءهريغ يف ًابولطم كلذ ناك نإو .«فيرشلا

 يف ثّدحلا كرتيف ءمّرُحلا رهشألا يفو ناضمر رهش يف دّكأتي امك .ًامارتحا
 . يغبني ال امو عدبلا عضاوم بنتجيو «نيذلا

 هنأ 2157[ ه]و «ىنعملا اذه َّدض نامزلا اذه ىف مهضعب بكترا دقو

 ةبابشلاو ٌفّدلاب بعللاو وهللا ىلإ هيف اوعراست «فيرشلا رهشلا اذه لخد اذإ
 .امهريغو

 جاحلا نبال ؟لخدملا» نم لثتميف : لص .(5357/1) ساحلا نبال «لخدملا» نم هّتبثأ امو .لثتميف :لصألا(8١١)
 .(7777/1) «لخدملا» نم )١119(

  ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا »



 0 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف

 أدبيف «بدأتي هنأ مهضعب معزي لب الإ سيل ىناغملا اولمع مهتيل ايو

 05 :7كٌهتلاب ةفرعم رثكأ وه نم ىلإ نورظنيو ءزيزعلا باتكلا ٍةءارقب دلوملا
 ,؟""7١داسفلا نم ٌةوجو هيف اذهو «سوفنلا برطل ةجّيهملا قرظلاو

 رمألا كلذ ىلإ مهضعب ٌّمض لب ءركذ ام ىلع اورصتقي مل مهنإ مث

 ةوّسكلاو توصلا نّسح ةروصلا فيظن اًباش ىّنغملا نوكي نأ وهو ءرطخلا

 نم هعم نم ٌضعب نتفيف «هتاكرحو هتوص يف رّسكتيو لّزغتلا دِشنّيف «ةئيهلاو
 .ىَصْخُي ال ام داسفلا نم روُثيو «نيقيرفلا يف ةنتفلا عقتف ءءاسنلاو لاجرلا

 دسافملا هذهو مهعمج دعب مهرمأ تّئشتيو «لجاعلا دكّتلاو قارفلا لصحيو

 طقف ًاماعط لمعو هنم الخ نإف .عامسلاب لمُع اذإ ءدلوملا لعف ىلع ةبكرم

 ةعدب وهف ءهركذ مَّدقت ام لك نم مِلَّسو ناوخإلا هيلإ اعدو دلؤَملا هب ىوّنو
 فلسلا لمع نم سيلو ,نيدلا يف ةدايز كلذ نأل ءطقف هتّين سفنب
 ءدلوملا ىَّوْن هنأ مهنم دحأ نع لقلي ملو «ىلؤأ فلسلا عابتاو «نيضاملا

 نم هيلع يوتحي ام ّمذ لب َدِلْؤَملا ّمذي مل هنأ :هركذ ام لصاحو

 اذه ٌّصخُي نأ يغبني هنأ يف حيرص همالك لّوأو «تاركنملاو تامّرحملا

 هوجو نم كلذ ريغو «تاقّدصلاو تاريخلا ةرثكو ٌربلا لعف ةدايزب رهشلا

 ىوس ءىش هيف سيل هنإف ءهاّنسحتسا يذلا دلوملا لمع وه اذهو «تابرقلا
 .ةبرقو ربو ٌريخ كلذو ماعطلا ماعطإو نآرقلا ةءارق

 هنأ وأ ءمّدقت امل ًاضقانم نوكي نأ امإف :«ةعدب هنإ) :ًارخآ هلوق اّمأو
 لمحُي وأ «بابلا ردص يف هريرقت مدقت امك «ةنسح ةعدب هنأ ىلع لمحي

 وهف» :هلوقب هيلإ راشأ امك دلوملا ةّين هنم ةعدبلاو ءٌريخ كلذ لعف نأ ىلع

 نأل «باوصلا وه هّنبثأ ام لعلو .كونهلاب )577/١(: جاحلا نبال «لخدملا» يفو )17١(
 ناسللا .ةالابم ريغب ءيشلا يف عوقولا وه وأ ءاياطخلاو بونذلا بوكر :ُكّوَهَّتلا

0/10 ). 
 )577/1١(. لخدملا يف داسفلا اذه هوجو جاحلا نبا لَّصَف )١١١(

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 ةيوبنلا ةريسلا نم فيرشلا دلوملا نَع لوّصف فق

 .«دلوملا ىّون هنأ مهنم دحأ نع لقني ملو ءطقف هتين سفنب ةعدب

 لمع هركي ملو ءطقف دلوملا هب ىَوْنُي نأ هرك هنأ :مالكلا اذه رهاظف

 لوأ عم عمتجي ال ءرظنلا قّقح اذإ اذهو .هيلإ ناوخإلا ءاعدو ماعطلا

 هلل ركشلا هجو ىلع هعم ركذ امو ربلا لعف ةدايز ىلع هيف تح هنأل .هماللك

 مّلسو هيلع هللا ىَّلِص نيلّسرملا ديس فيرشلا رهشلا اذه يف دَجْوأ ذإ «ئلاعت
 !؟ًالَوُأ هيلع ّتحلا عم رْدَقلا اذه مذي فيكف .دلوملا ةين ىنعم وه اذهو

 داكي ال هنإف .ًالصأ ةين ريغ نم هعم ركذ امو ّربلا لعف درجم اّمأو

 الو «ةينب الإ لمع ال ذإ ءهيف باوث الو ةدابع نكي مل رّوصت ولو ءرّوصتي
 مّلسو هيلع هللا ىَّلص ميركلا َّيبنلا اذه ةدالو ىلع ئلاعت هلل ركشلا اَّلِإ انه ةين
 الب ةنّسحتسُم ةين ىهف ءدلوملا ةين ىنعم اذهو .«فيرشلا رهشلا اذه ىف

 .لّمأتف «كش

 «مساوملا أ ارفألا ضعب يف اهاطعأ دق ناك ةقرفتم سانلا دنع ٌةَضِف هل

 ًاببس نوكي ىتح دلوملا لمعيف «كلذب اهبلطي نأ ييحتسيو اهدرتسي نأ ديريو

 فصتي هنأ :دسافملا نم هوجو هيف اذهو ,سانلا دنع هل عمتجا ام ذخأل

 دلؤملا لِمَع هنأ هلاح رهاظو «نطُبي ام فالخ رهظُي نأ وهو «قافنلا ةفصب

 .ًةضف هيف عمجي هنأ ةنطابو «ةرخآلا رادلا هب ىغتبي

 هيلع سانلا ءانث بلط وأ مهاردلا عمج لجأل دلوملا لمعي نم مهنمو

 .ىهتنا ««ىفخي ال ام دسافملا نم هيف ًاضيأ اذهو ءهل مهتدعاسمو

 نم لصح امنإ هيف مذلا نأ وهو فركذ مدقت ام طمت نم ًاضيأ اذهو

 .دلوملا لمع لصأ نم ال «ةحلاصلا ةّينلا مدع

 .باوصلاب ملعأ هللاو «لاعت هللا همحر خيشلا مالك نم هتدروأ ام ىهتنا

 بر هلل دمحلاو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىَلصو

 .نيملاعلا

  ةيباهولا ىلع هرلل ةيصصختلا ةبتكملا



 0 ةمدقملا

 لاء مة مةة ممم ممم مميت ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لوق

 0 يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لوق

 0 يرزجلا نبا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 ل ل يقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 0 ........ ؟مايصلاب انلافتحا نوكي نأ طرتشي
 0 ملسو هيلع هللا ىلص ّيبنلا دلومب لافتحالا زاوج ةلدأ

 0 دلوملا يف ةيميت نبا خيشلا يأر

 للم م ممم ممم مة نة ة مة ءءء مامم ببنت دلوملا يف ممايِقْلا

 0 يوبنلا دلوملا َعَدب

 0 تاركتُملاو دلوَملا

 0 همالك فيرحتو ريثك نبا ىلع ءارتفالا

 0 لسرملا ثيدحلاب لمعلا يف ثحبلا قيقحت

 ل بابلا اذه يف ةفنصملا ةروهشملا بتكلا ضعب نايب يف
 «دلوملا ئركذب لافتحالا لوح» باتك لع تاضارتعالا ضعب عفد

 0 عوضوملا يف ةيميت نبا ئىوتُف

 ةلثثم مايقلا نم هيف ديتعا امو يوبنلا دلوملا دراوم يف ماتلا يدهلا

 0 لوألا دروملا

 رق مة نا ءم مم هناء مل ميم مم مم معقم معقم داشرإلاو ةوعدلا زكرم ىوتف ؟لفتحن له

 0 مّلسو هيلع هللا ىَلص ئبنلا دلومب لافتحالا ةأشن
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 ه0 ام هدم اماماو

 م6 ها. دم ام اعث

 م م د. دم اء اعاعأم

 م06 هم 6 م ماع.

 هدف ده د.اعه اما امام

 وقف ف ده اعاقاو

 م0 دم دعا داما.

 مهم دم دم اهداف اما.



 ضض

 00 ا ا دلوملاب لافتحالا يف مالسإلا مكح

 ا ا يا اهدرو تاهبش

 00 ا فيرشلا يوبنلا دلوملا لمع خيرات

 00 ا دلوملا لمع يف يمخللا نيدلا جات خيشلا لوق

 00 ا ا يمخللا نيدلا جات خيشلا مالك دقن

 0 ا ا ا ا ا ا ا ةعدبلا يه ام

 همام مم هي مار مل مم مة م ماء فلا و ءءء ف هم م ف م ف م فلا احلا 9 مالك دقن

 .... ثعبلا دعب هسفن نع مّلسو هيلع هللا ىَلص نينلا ةقيقع ىف درو ام

 0 يقشمدلا نيدلا رصان نبا نيدلا سمش ظفاحلا لوق

 0 ا ا ا ا ا اا يوفدألا لامكلا لوق

 لوألا عيبر رهش نم نينثالا موي يف مّلسو هيلع هللا ىَّلص هدلوم ةمكح

 ةلملل يواخسلا ظفاحلا ذيملت يعفاشلا قرحب رمع نب دمحم مامإلل

 0 دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم ءاملع دييأت

 0 ةرونملا ةنيدملا ءاملع دييأت

 0 ا ا ا ا ا يلا رهزألا ءاملع دييأت

 0 يي ماشلا ءاملع دييأت

 00 ا ليلاعت هللاب فاعلا ةمالعلا ةملك

 فينملا هروهظ نمز يف رورسلا راهظإو فيرشلا دلوملا لمع يف لصف

 ةمادهث ده دق دن دهن ده م اقام ام ةاواق ام اء اق اع اماعام يجرزخلا دمحم خيشلا ةحامس ىوتف

 0 با هلل ركش داليملا ةليلب لافتحالا

 0 يريمحلا عنام نب هللا دبع نب ىسيع خيشلا ةحامس ىوتف

 0 هو لوسرلا فاصوأ ركذ دئاوف

 ه6 م ماعق

 ه6 6م 666

 ماقام م اعاث

 هم او ماع.

 ه6 امام 6م.

 هدف اماما.



 تايوتحملا سرهف

 0 يوبنلا دلوملا يف ةئيهلا سيئر ةحامس يأر

 0 . يوبنلا دلوملاب لافتحالا
 0 لامج دمحم دمحأ ذاتسألل رخآ فقوم

 0 ةيوبتلا ةريسلا ىف فيرشلا دلوملا نع لوّصف

 0 مّلمو هيلع هللا ىَلص هتدالو ةليلب مهريغو رابحألا رابخإ

 هل موجنلا يّلدتو هعم جرخ يذلا رونلاو مّلسو هيلع هللا ىَّلص هعضو

 0 تايآلا نم امهنع لاعت هللا ىضر فوع نب نمحرلا دبع

 0 اهتحت مّلمو هيلع هللا ىَلِص عضو نيح ةمرُبلا قالفتا .
 0 ةرّسلا عوطقم ًانوتخم مّلسو هيلع هللا ىَلص هتدالو
 ةم ال مم مة م هام معامل ةيث ةم كو هدهم يف رمقلل ملسو هيلع هللا ىلص هتاغاتُم

 امل فئتاوهلا نم عمس امو تاومسلا نم هبجحو سيلبإ نزح

 0 ملسو هيلع هللا ىَلص هللا لوسر دلو
 2و

 «نارينلا دومخو تاقرشلا طوقسو ناويإلا ساجتراو ةلجد قاثبنا

 0 ركذي امم كلذ ريغو
 0 بيرغلا ريسفت
 دمي امو هل سانلا عامتجاو فيرشلا دلوملا لمع يف ءاملعلا لاوقأ

 0 َمَلُي امو كلذ نم
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